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  نگارش پايان نامه نامهآئين

 

 مقدمه

چرا كه ارائه درست نتايج و عرضه شايسته اطالعـات          . اهميت نگارش كار تحقيقاتي كمتر از خود تحقيق نيست        
عدم توجه به اين امـر  . طالب نگاشته شده گرددتواند موجب درك صحيح خواننده از كارهاي بعمل آمده و م        مي

 . تواند ارزش كل كار انجام شده را به زير سؤال ببرد حتي مي
گردد كه رعايت آن الزامـي        غ التحصيلي ارائه مي        اي يكسان در نگارش پايان نامه فار        در اين جزوه، شكل و شيوه     

 . باشد است و در ارزيابي پايان نامه مؤثر مي
آشـنا  . … نكات موجب ارتقاي كيفي شده و دانشجو با روشهاي اسـتاندارد تـدوين جـزوه، پـروژه و                    رعايت اين 

  :هر پايان نامه به لحاظ نگارش داراي دو وجه قابل تأمل است. شود مي
 صـفحات و بخـشها،     بنـدي، شـماره گـذاري،        مكان نوشتن مطالب در هر صفحه پايـان نامـه، نحـوه حاشـيه              ـ 1 

 . ها  جداول و منحني،معادالت، تصاوير
 .  ترتيب ارائه مطالب در مجموع پايان نامهـ 2 

 . گردد  آينده بيان ميبخشنكات بارز و مهم هر وجه در طي دو 
 

  شكل نگارش مطالب پايان نامه-1-1

 تنظـيم و كادربنـدي مطالـب روي كاغـذ رعايـت      ةبايست در مورد انتخاب كاغذ پايان نامه و نحـو     نكاتي كه مي  
 : ارتند ازگردد عب

 به منظور نگارش پايان نامه استفاده شود و در مواردي كـه نيـاز بـه كاغـذ در                    A4ـ ازكاغذ مرغوب و در قطع       1
كاغـذ مربـوط بـه     ، بهنگـام ضـميمه نمـودن،     Aهاي استاندارد رده      اندازه  ضمن استفاده از    باشد،  قطع بزرگتر مي  

  . تا شده و حتماً داخل صحافي قرار داده شودA4اندازه 
 پوينـت   14 فارسـي  و   12 التـين استفاده گردد و اندازه حروف       wordـ در تحرير متن، از كامپيوتر و نرم افزار        2

 .براي حروفچيي متن از فونت نازنين وبراي توضيحات جداول و اشكال از فونت لوتوس استفاده شود. باشد
 سانتيمتر باشند و   2 و   3 و چپ نيز بترتيب       سانتيمتر و از راست    2 و   5/2حوالي باال و پايين كاغذ به ترتيب          ـ  3

 .  باشد24 و حداكثر 18تعداد سطرها حداقل 
 از نگارش كلمات التين در متن پروژه خودداري نموده و معادل التين آن پـس از مـشخص شـدن بوسـيله                       -4

در . ده شـود شود، در زيرنويس يا پاورقي پـايين صـفحه آور        اي كه باالي معادل فارسي آن كلمه تايپ مي          شماره
در هر سـطر از زيرنـويس صـفحه نيـز     . يابد ترتيب افزايش ميه هاي زيرنويس، از يك آغاز و ب        هر صفحه، شماره  

گردد كه اصطالح اول از سمت چـپ و اصـطالح          انگليسي معادل تايپ مي   ) كلمه يا كلمات  (حداكثر دو اصطالح    
. شـوند  همـين ترتيـب درج مـي      ه   سطور بعدي، ب   ساير اصطالحات انگليسي نيز در    . گردد  دوم از ميانه تحرير مي    

) نام نويسنده يك مقاله التين      : مثال(اي خاص     الزم به توضيح است كه اگر پيداكردن معادل فارسي براي كلمه          
 . توان تلفظ التين كلمه را با حروف فارسي نوشته و در زيرنويس، اصل كلمه را نوشت بسيار مشكل باشد، مي

دسته اول صفحات پايان نامه، از صفحه چكيـده تـا           . پذيرد  به دو نوع مجزا صورت مي     گذاري صفحات      شماره -5
و دسـته دوم  ) …الف، ب، پ، ت،(با حروف الفباء و بصورت متوالي  “ ليست عالئم و اختصارات    ”انتهاي صفحات   

ل هـر  روي صـفحه او  .گـردد  تا انتهاي پايان نامه بصورت عددي شماره گذاري مـي “ مقدمه”صفحات، از صفحه   
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 شـماره صـفحه   … اصلي از پايان نامه، مانند صفحه چكيده، صفحه اول فهرست، صفحه اول هر فـصل و              قسمت
 برابـر فاصـله بـين سـطرها از پـائين            5/1شماره هر صفحه با     . آيد  حساب مي ه  شود ولي شماره آن ب      نوشته نمي 

 .شود كاغذ، در وسط سطر نوشته مي
 در وسـط سـطر، و عنـاوين فرعـي در ابتـداي سـطر        ...)ش، فصل و    بخ(ـ در نگارش متن اصلي، عناوين اصلي      6

قبل از شروع هر عنوان اصلي دو سطر و پس از آن يك سطر و قبل از شروع هـر عنـوان فرعـي      . شود  نوشته مي 
چـه  (به هـر يـك از عنـاوين         . گردد  شود ولي بعد از هر عنوان فرعي سطري رها نمي           يك سطر خالي منظور مي    

 .گذاري آن در فهرست آمده است گيرد كه نحوه شماره اي تعلق مي مارهش) اصلي و چه فرعي
نوشـته  )  YY-XX  (شماره معادله در داخـل پرانتـز    . شود  ها يك سطر خالي آورده مي       ـ بين معادالت و نوشته    7

مكـان شـماره معادلـه،      . باشد    شماره معادله مي    YY  شماره فصل و      XX .شود  شده، در مقابل معادله آورده مي     
 در صورتيكه، سطر معادله داراي جـاي كـافي نباشـد از سـطر بعـدي      .باشد حاشيه سمت راست خط معادله مي 

 .شود استفاده مي
ها، جداول، تصاوير و يا اشكال، در صورت لـزوم درون كـادر بـسته قـرار گرفتـه، طـرف بـاالي آنهـا                           ـ منحني 8
هـا،   هـر يـك از منحنـي   . ذ قـرار داده شـود  بايست بطرف باالي كاغذ و يا در صورت لزوم در سمت چپ كاغ              مي

باشند كه در قسمت زيرين كادر بـه فاصـله يـك خـط درج                 جداول، تصاوير و اشكال داراي شماره و توضيح مي        
 و در مورد جداول بطور استثنا شماره و توضيح در ابتـداي خـط و              شود  توضيح، بعد از شماره تايپ مي     (شود    مي

 و يا اشكال در طـول مـتن پايـان نامـه داراي       ها، جداول، تصاوير     از منحني  هر يك ). باالي جدول قرار مي گيرد    
الزم بـه ذكـر اسـت كـه چنانچـه تعـداد       . يابـد  اي مستقل از يكديگر بوده و بصورت متوالي افـزايش مـي           شماره
 جهـت تـداوم نوشـتار    ،ول تصاوير و يا اشـكال در قـسمتي از مـتن بـيش از حـد معقـول باشـد           اها، جد   منحني
 هـا و نمودارهـا هـر يـك از      دقت شود كه در كليـه منحنـي       . ست مجموعه آنها در يك پيوست قرار گيرند       باي  مي

ايـن موضـوع در مـورد    . محورهاي مختصات، معرفي شده و واحد مربوط نيز در كنار محور مختصات درج شـود   
شـود كـه    صـيه مـي  منظور افزايش كيفيت و دقت نمودارها توه ب. باشد سطرها و ستونهاي جداول نيز صادق مي      

در رسـم  ) … و  EXCEL ،HPG،  HG ،Cricket Graphماننـد  (يكـي از نـرم افزارهـاي متـداول كـامپيوتري      
 .  شودپتمام متن با يك قلم تاي. نمودارها مورد استفاده قرار گيرد

كـه بـه   در مـوارد اسـتثنايي   .   انجام شـود SIالمللي  ـ الزم است كليه محاسبات منحصراً در سيستم آحاد بين 9
رسد، ضـروري اسـت    نظر ميه  استفاده از سيستمهاي ديگر آحاد اجتناب ناپذير ب      علت محدوديت منابع موجود،   

  SIكه نتايج نهايي هر قسمت از محاسبات را عالوه بر سيستم آحاد مربوط، پـس از تبـديل واحـد، در سيـستم             
ابل تك تك نتايج محاسـبات، واحـد مربـوط          ضمناً به اين موضوع نيز حتماً توجه شود كه در مق          . نيز درج نمود  
 . بايد ذكر شود

 

   ترتيب ارائه مطالب در پايان نامه-1-2

نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسان سازي شيوه، عالوه بر افزايش ميزان درك خواننده، سهولت دسترسـي و            
، ترتيـب ارائـه آنهـا نيـز ذكـر      لذا در اين بخش، ضمن بيان مشخصات هر يك از قسمتها     . دريافت آنرا در بردارد   

 .شده است
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  جلد پايان نامه -1-2-1

بـراي  اي  پايان نامه، مطابق با نمونة طرح جلد ارائه شده در پيوست ايـن آئـين نامـه، زركـوب و بـا جلـد قهـوه              
عنوان پايان نامـه بـا حـروف بـزرگ و سـاير مطالـب بـا         . مجلد گردد كارشناسي ارشد و جلد سبز براي دكتري        

بايد عنواني را انتخاب نمود كه بيـانگر اصـل مطلـب بـوده و از بيـست كلمـه تجـاوز                      . ك درج شود  حروف كوچ 
ه و نام تهيه كننده پايان نامه با حروف كوچك، زركوب گـردد،             پايان نام در كنار شيرازه نيز صرفاً عنوان       . ننمايد

هاي روي جلد بزرگتـر       ز ساير نوشته  شود كه اندازه حروف عنوان پايان نامه بايد ا          مجدداً تأكيد مي  ). بپيوست  (
 . باشد

راهنمـا،  ) اسـاتيد (هنگام ذكر مشخصات استاد     .  است الزاميراهنما روي جلد پايان نامه      ) اساتيد(ذكر نام استاد    
از . گـردد   ذكر شده و سـپس نـام و نـام خـانوادگي مربـوط درج مـي                ) دكتر يا مهندس  (صرفاً پايه علمي ايشان     

در قسمت زمان ارائه، ماه و سـال دفاعيـه پايـان    .  پرهيز گردد…آقاي، جناب، استاد: نوشتن عناوين ديگر مانند   
 .1376اسفند : عنوان مثاله ب. نامه قيد شود

 )اختياري (صفحه نخست  -1-2-2

باشد، بـسيار  مناسـب اسـت كـه نخـستين       از آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براي هر نوشته و كاري مي           
كـه فـضل الهـي موجـب      باشـد . اختصاص يابـد » الرحيم  الرحمن…بسم ا«مه به درج كالم الهي      نا  برگ از پايان  

 .توفيق روز افزون گردد

  صفحه عنوان -1-2-3

 . گردد  عيناً تكرار مي با ذكر اسامي اساتيد مشاوردر اين صفحه، مطالب روي جلد پايان نامه

  چكيده -1-2-4

 كلمه تهيه شده و شامل بيان مختـصر مـسئله مـورد بررسـي،             300چكيدة پروژه، حداكثر در حجمي معادل با        
باشـد،    تجزيه و تحليل و نتيجه كلي حاصله مـي ةآوري اطالعات، نحو مراحل بكارگرفته شده براي كسب و جمع   

باشـد يـا    بطوريكه خواننده با مطالعه آن تشخيص دهد كه پروژه موجود در برگيرنده مطالب مورد عالقه وي مي  
 .خير

چكيـده در   . شود  چه و سابقه موضوع در اين قسمت ذكر نشده بلكه در مقدمه پروژه توضيح داده مي               تاريخ
گيرد و در باالي آن به فاصله دو سطر از حاشـيه بـاالي صـفحه و             يك صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار مي        
 .شود در ميانه سطر عنوان پايان نامه نوشته مي

 )اختياري( صفحه تقديم -1-2-5

اي تقـديم    يك صفحه مستقل، بعد از قسمت چكيده، بر حسب صالحديد نگارنده، به فرد، افـراد يـا مؤسـسه           در
 .گردد مي

 

 

 )اختياري( صفحه قدرداني -1-2-6

در اين قسمت، در يك صفحه مجزا بعد از صـفحه تقـديم، نگارنـده مراتـب قـدرداني خـود را از اشـخاص و يـا               
ـ   م آوردن اطالعات، امكانات و يا تأمين بودجه همكـاري نمـوده      مؤسساتي كه در تدوين مطالب يا فراه        زارانـد، اب

 .نمايد مي
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  فهرست -1-2-7

كلمـه فهرسـت در وسـط بـاالي كليـه صـفحات مربـوط            . گيرد  صفحات فهرست بعد از صفحه قدرداني قرار مي       
شماره عنـوان   . عناوين اصلي و فرعي در سمت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ نوشته شود              . ماشين گردد 

شـود كـه    نوشته مي ZZ-YY-XX  شماره عناوين فرعي بصورت . شود اصلي با خط تيره از عنوان مربوط جدا مي
XXشماره عنوان اصلي ،YYيكي از بخشهاي XX  و ZZ  نيز يكي از بخشهاي زيرين  YYباشد، كه البتـه در    مي

اليه سـمت   عناوين اصلي از منتهي .شود ته ميگذاري شده و نوش فهرست نويسي فقط تا عنوان فرعي دوم شماره 
ترتيبـي كـه در   . شـوند  تر از عنوان اصلي نوشته مـي       راست هر سطح و عناوين فرعي به اندازة چهار حرف داخل          

نويسي چكيده، حرف الف و مقدمـه،   ايست كه همواره در فهرست اينجا به جهت ارائه مطالب بيان گشت به گونه        
 . فاصله بين خطوط فهرست يك اختيار مي شود).جپيوست (دهد  ي را بخود اختصاص م1شماره 

  ليست عالئم و اختصارات-1-2-8

گيـرد، ليـستي از كليـه عالئـم و اختـصاراتي كـه در مـتن                   در اين قسمت كه بالفاصله بعد از فهرست قرار مـي          
ت راست مفهـوم    در چپ عالمت و در سم     . نحوه نگارش آن همانند فهرست است     . گردد  بكاررفته است، درج مي   

باشد ولـي معمـوالً  نخـست          ترتيب نگارش عالئم مطابق با نوع عالمت بكار رفته، متفاوت مي          . گردد  آن درج مي  
نامه براي نمـايش      الزم به ذكر است كه در كل متن پايان        . شوند  حروف انگليسي سپس حروف يوناني نوشته مي      

عنوان مثال براي نمايش دما فقط از يك حرف ماننـد           ه  ب. هر پارامتر فيزيكي فقط بايد از يك نماد استفاده كرد         
Tفاصله بين خطوط در اينجا نيز يك اختيار مي شود. استفاده شود . 

  مقدمه -1-2-9

 :مقدمه مي بايست شامل موارد ذيل باشد
 ـ بيان واضح و كامل مسئله مورد بررسي يا هدف مطالعه1 
 ـ بيان داليل اهميت موضوع و ارزشيابي آن2 
  بيان مختصر تاريخچه كارها و تحقيقات قبلي انجام شده روي موضوع  و وضعيت فعلي آن ـ3 
 نامه ـ معرفي و مرور اجزاء و بخشهاي پايان4 

پذيرد و نشان دهنده گـامي اسـت در جهـت            كند كه چرا اين بررسي يا پروژه صورت مي          مطالب فوق روشن مي   
 .تكميل و يا رفع نقص فعاليت گذشتگان

 تجزيه و تحليل مسأله و نتايج بدسـت آمـده از آن در مقدمـه بـا توجـه بـه اينكـه در                 ة در مورد نحو   توضيحات 
 .چكيده پايان نامه آمده است ضرورتي ندارد

  متن اصلي -1-2-10

در واقع اين بخش است كه بـه دانـش پژوهـان كمـك       . باشد  نامه مي   نامه، اصل و اساس پايان      اين بخش از پايان   
در اين بخـش كليـات، معـادالت    . اين مطالب آن بايد بصورت واضح، منظم و قابل فهم ارائه گردد      بنابر. نمايد  مي
بايستي سعي گردد تنها قسمتهايي كه مستقيماً  با موضوع مورد بحث مربـوط اسـت آورده                 . گردد   ارائه مي  …و

ا بـراي درك مطلـب      براي مثال اگر آشنايي با بعضي قـضاي       . شود و مابقي مطالب به صورت پيوست اضافه گردد        
 .الزم است ولي اثبات آنها منظور اصلي گزارش نيست بصورت پيوست اضافه شود

مگر در مـواردي كـه صـورت پـروژه      . برنامه كامپيوتري، طرز استفاده و فلوچارت آن، نيز در پيوست آورده شود           
 .عمدتاً در ارتباط با يك برنامه كامپيوتري تعريف شده باشد

 :توان با هر فصل  را مي. شود  بطور منطقي به چند فصل تقسيم مينامه متن اصلي پايان
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 بيان آن قسمت از تحقيق كه فصل بدان اختصاص يافته) الف
 توضيح مطلب و روشهايي كه در رابطه با اين قسمت مورد استفاده قرار گرفته) ب
 .و بر شمردن نكاتي كه بايد كشف و دانسته شود آغاز نمود) پ

 هاگيري و پيشنهاد جه بحث، نتي-1-2-11

مؤلف در مورد ادامه كار دهاي نامه مرور شده و در ادامه، پيشنها در اين قسمت نتايج حاصله از پايان
 .گردد ارائه مي) تحقيقاتي(

  چكيدة التين-1-2-12

 .بـه التـين آورده شـود   ) كه در ابتداي پايان نامه آورده شده بود( در اين قسمت بايستي ترجمة چكيدة فارسي     
. بديهي است چكيدة التين بايستي به تاييد استاد راهنما رسانده شده و از لحـاظ نگارشـي فاقـد اشـتباه باشـد                      

 . باشددچكيدة التين از لحاظ فونت بايستي مطابق الگوي پيوست 

 مراجع-1-2-13

ـ  نامه، شماره به هنگام ذكر نام نويسنده و يا مرجع در طول پايان    بـد، در داخـل   يا ترتيـب افـزايش مـي   ه اي كه ب
شـود و بعـد از آن نـام         نوشته مي  ] [ شماره مرجع در داخل كروشه       ، ثبت گشته و در قسمت مراجع      ] [كروشه 

. شـود   آورده مـي ،گردنـد   سپس حرف اول نام كه بوسيله عالمت ويرگول از يكديگر جدا مي         ،خانوادگي نويسنده 
 .گردد  ويرگول از هم جدا مياگر موضوع داراي چند نويسنده باشد، نامهاي ايشان با عالمت

شود و در ادامه، چنانچه مطلب مـورد نظـر            آورده مي ” گيومه“ بعد از نام نويسنده، عنوان مطلب در داخل         
. شـود   از كتاب اخذ شده باشد، نام مؤسسه انتشاراتي، صفحه يا صفحات مـورد رجـوع وسـال انتـشار ذكـر مـي                      

شماره صفحه و ماه و سـال انتـشار خواهـد    ) No(، شماره )Vol(چنانچه مطلب نگاشته شده از مجله باشد جلد        
 :براي نمونه به مثالهاي زير توجه كنيد. آمد
 

[١] Timoshenko S.P. and Gere J.M., “Theory of Elastic Stability”, McGraw – Hill, 
pp١٠1 – ١١1،١٩٨1. 

[٢] Sanders J.L., “Nonlinear Theories for Thin Shells”, Q. appl. Mech. Vol ١٠, No. ١, pp ٢١-
٣8, ١٩8٣.  

[٣] Griffin D.S., “Design Limits for Buckling of Elevated Temperature Components”, 
proceedings ASME – PVP conference, Hawaii, July ٢1- ١٩٨٩ ,٢٧. 

 

، 217-125م و صنعت ايران، ص      ، انتشارات دانشگاه عل   ”هاي ارتعاشي   موج و پديده  “. و پاكزاد ح  .  طاهري ج  ]4[
1360. 

در تخصيص شماره مرجع به مطالب، بايد توجه نمود كه چنانچه به يك مرجع چند بار ارجاع داده شود، همان                    
گردد و نيز چنانچه به يك كتاب كه قـبالً تحـت صـفحات خـاص، ارجـاع شـده، مجـدداً          اولين شماره تكرار مي   

بـا  ظر باشد از همان شماره قبل و در غير اينـصورت همـان شـماره                 اگر همان صفحات قبلي مدن     ؛مراجعه گردد 
در ضمن دانشجو بايستي صرفاً مشخصات مراجعـي كـه خـود شخـصاً در               . ذكر مي گردد  شماره صفحات جديد    

پايان نامه استفاده كرده است ذكر نموده و از ذكر نام مراجعي كه در مرجع مورد استفاده دانشجو آمـده اسـت،               
 .خودداري نمايد
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 ها  پيوست-1-2-14

اي انتخـاب   گونهه همانگونه كه در متن اصلي ذكر گرديد، پيوست ب. گيرند نامه، پيوستها قرار مي در انتهاي پايان  
شود كه ضمن نياز به وجود آنها، قراردادن آنها در متن اصلي باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطالـب                مي
بمنظور مرتب نمـودن پيوسـتها، ترتيـب زيـر پيـشنهاد            . يابد  صاص مي هر پيوست به يك موضوع اخت     . گردد  مي
 :گردد مي

 )در صورتيكه تعداد آنها زياد باشد(هاي حاصل و يا تهيه شده از استاندارد  ـ منحنيالف پيوست 
 )در صورتيكه تعداد آنها زياد باشد(ـ جداول حاصل و يا تهيه شده از استاندارد ب پيوست 
 ياـ اثبات قضاج پيوست 
 ـ دستورالعمل استفاده از برنامه كامپيوتري تهيه شدهد پيوست 
  ليست برنامه كامپيوتري - ـهپيوست 
 هاي تهيه شده ـ نقشهوپيوست 

در صفحه اول هر پيوست، در باال و وسط كادر، كلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شـده و سـپس بـا                       
 .شود وست آورده مي، عنوان مربوط به آن پي يك خط فاصله در وسط كادر

  نكات مهم-1-2-15

   :ه حائز اهميت استپايان نامتوجه و تأكيد بر نكات زير در نگارش  بر مطالب ارائه شده عالوه 
 اغلب پژوهـشگر    :ـ گزينش اطالعات مورد نياز مرتبط با موضوع از ميان تمامي اطالعات وسيع گردآوري شده              1 

نمايـد، امـا بـه هنگـام نگـارش بايـد        طالعات زيـادي را گـردآوري مـي    و يا دانشجو در حين تحقيق و مطالعه، ا        
شخصيت علمي و توان پژوهشي خود را به نمايش گذارد و از ميان تمام اطالعات و مطالب، بهتـرين آنهـا را در                     

اين اطالعات عالوه بر مرتبط بودن با موضوع بايد مـستدل بـوده و از دقـت كـافي                   . حد الزم و كافي ارائه نمايد     
 .خوردار باشدبر
 .ـ تنظيم يكنواخت و مرتبط اين اطالعات براي نيل به پاسخ صحيح2 
 .ـ تجزيه و تحليل همه اطالعات ارائه شده و مقايسه آنها با نتايج بدست آمده3 
    ـ ارائه مطالب به روش صحيح علمي كه عالوه بر قابل درك بودن براي خواننده، نشان پيشرفت و تكامل 4 

 . يا دانشجو نيز باشدعلمي محقق و
ـ چنانچه مطلبي از مرجعي اقتباس و در متن آورده شود، بايد مأخذ آن با دقت و صحت مشخص شود و 5

همچنين در اشاره به نظرات ديگران . تمام نكات الزم براي مراجعه سريع به آن در اختيار خواننده قرار گيرد
 .در نظرات قبلي خود تجديد نظر كرده باشندبايد جديدترين آنها ذكر شود، زيرا ممكن است آنها 

بويژه از تبعيض در ذكر القاب افراد جدا . ـ از ذكر القاب در متن خودداري شود و ذكر نام افراد كافي است6 
 :توان القاب را ذكر نمود البته در موارد ذيل مي. پرهيز شود

د و به آن استناد نمايد و بخواهد نشان دهد اگر پژوهشگر و يا دانشجو، عبارت و نظري را از كسي نقل كن) الف
 .تواند در پاورقي توضيحاتي راجع به او ارائه نمايد كه فرد مذكور در زمينه بحث صاحبنظر است، مي

 .شود در قسمت تقدير و تشكر كه معموالً بعد از عنوان، آورده مي) ب
 و دو نقطه ، كاما نقطهال قبل از نقطه، كامابه عنوان مث. ـ اصول، قواعد و عالئم دستوري كامالً رعايت شوند7 

هاي فارسي، افعال در حالت  معموالً در مقاله. شود شود ولي بعد از آنها يك فاصله لحاظ مي اي لحاظ نمي فاصله
و مانند آن بايد » عقيده داريم«و » ما  «از ذكر كلماتي مانند . شوند نوشته مي) ماضي يا مضارع(سوم شخص 
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در صورتيكه نگارنده احتمال . همچنين از بكارگيري لغات بيگانه تا حد ممكن اجتناب گردد. خودداري شود
 .تواند اصل كلمات التين را در پاورقي بگنجاند دهد كه معادل فارسي نارسا يا گنگ باشد مي

 يك تيتر مي آيد سطر اول تورفتگي ندارد ليكن سـطر اول در     در پاراگراف اول يك متن كه بالفاصله بعد از        
 .پاراگراف هاي بعدي تورفتگي دارند
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 :دومفصل 

دستورالعمل نگارش مقاله حاصل از پايان نامه 

 )ع(دانشجويان دانشگاه امام حسين 
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 دستورالعمل نگارش مقاله حاصل از پايان نامه دانشجويان
 )ع( دانشگاه امام حسين 

 
 

موظفند قبل از فراغت از تحصيل حاصـل كـار تحقيقـاتي خـود را بـه              ) ع(شجويان دانشگاه امام حسين      دان -1
 . صورت يك مقاله جهت چاپ در مجالت داخل و يا خارج از كشور ارائه دهند

 علمـي   دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد يك مقالـه و مقطـع دكتـري مـي بايـستي حـداقل يـك مقالـه                  -2
 .  تهيه نمايدپژوهشي

دانشجو مي بايست مقاله را تحت چهارچوب و روال مجله اي كه با نظر اسـتاد راهنمـا انتخـاب مـي نمايـد                        -3
 . تهيه نموده و براي ارسال به گروه آموزشي مربوط ارائه نمايند

 ترتيب ذكر اسامي محققين به ترتيب نام دانشجو، استاد راهنما و مـشاورين مـي باشـد، ذكـر نـام اسـاتيد                        -4
 . به عنوان نشاني الزامي است) ع(ته به نظر استاد راهنما است و ذكر دانشگاه امام حسين مشاور بس

 جـواب   امـا بـراي دانـشجوي دكتـري        امكان ترخيص داشته     ي كارشناسي ارشد   پس از اين مرحله دانشجو     -5
 .مثبت مجله جهت چاپ الزامي مي باشد

 . مخارج تايپ مقاله به عهده دانشگاه مي باشد-6
 دانشجو موظف است مقاله اي با مشخـصات ذيـل           3واردي استثنايي در صورت عدم امكان تحقق بند          در م  -7

 :جهت اقدام بعدي به دانشكده ارائه دهد
 .  با كيفيت عالي به دو زبان فارسي و انگليسي تايپ شودA4 صفحه در ورق 10 مقاله بايد حداكثر در  )الف 
، در صفحه دوم خالصه     4محل تحقيق به ترتيب ذكر شده در بند           در صفحه اول اسامي محققين و نشاني          )ب  

 تشكر و    و نتيجه گيري،    و روش كار، نتايج، بحث     مطالبمقاله و كلمات كليدي و در صفحه سوم به بعد مقدمه،            
. منابع بايد شماره گذاري شده و مطـابق شـماره در مـتن باشـد              .  و منابع نوشته شود    )در صورت لزوم  (قدرداني  
 عنـوان كامـل مقالـه،        ،)در پرانتـز  (ابع در آخر مقاله بايد به ترتيب شامل نام نويسندگان، سال نـشر              فهرست من 

 . عنوان مجله يا كتاب و شماره جلد و صفحات باشد
 .  اصل عكسها، نمودارها و جداول بايد همراه مقاله در محل مناسب در مقاله عالمت گذاري شوند )ج 
 . ر مورد مقاله ارائه شده الزامي است تأييد كتبي استاد راهنما د-8
 .  عدم رعايت نكات فوق در تدوين و تحويل مقاالت باعث تأخير در فارغ التحصيلي خواهد گرديد-9
 . ه بايد بر اساس ضوابط مصوب صورت گيردمقال ارائه چكيده -10
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 :سومفصل 

 آيين نگارش متون در زبان فارسي
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 آيين نگارش متون در زبان فارسي
 

 

 قطه گذاري ن

 اسـتفاده از   . هدف از نقطه گـذاري، آسـان سـازي مطالعـه و يـاري رسـاندن بـه درك صـحيح نوشـته هاسـت                        
اين نشانه ها به دنبال آشنايي با نوشته هـاي      . در ادبيات فارسي پرسابقه نيست      نشانه هاي نقطه گذاري امروزي،    

در زير نـشانه هـاي متـداول در    . ايج گرديدمعاصر غربي و خصوصاً با شكل گيري ادبيات مشروطيت، در ايران ر          
 : ادبيات فارسي معرفي مي گردد

 

 (.)  نقطه 

 : موارد استفاده. نقطه نشانه ايست و مكث كامل است
 : ـ در انتهاي جمله هاي كامل دستوري، مانند1

 .   هوا گرام است
 :مانند.  پس از كلمه يا عبارتي كه به جاي جملة كامل به كار ميرودـ 2
 )در پاسخ سؤالي مشخص. (آري   
 : ـ پس از حروف اختصاري، مانند3

 )جمهوري اسالمي ايران. (ا. ا.    ج 
 : مانند ـ پس از اعدادي كه معرف ترتيب مطالبند،4
 . اصطالحاتي كه تنها در يك علم به كار مي روند )الف
 .اصطالحاتي كه در بيش از يك علم به كار مي روند ) ب

 اول حذف و در پايان   و ً عطف به يكديگر مرتبط شوند، نقطه از انتهاي جملة ًله كامل باهرگاه دو جم: تذكر
 : مانند. جملة دوم درج ميگردد

 . باد شديدي وزيد و هوا سرد شد

 )،(ويرگول 

ويرگول نشانة تأمل، درنگ و مكث كوتاه در مطالعة نوشته است و معموالً براي تفكيك واژه ها يا بخشهاي يـك         
  :موارد استفاده. به كار مي رودجمله 

 : ميان عبارتها و يا جمله هاي غير مستقلي كه در مجموع، جمله اي كامل را تشكيل مي دهند، مانند  -1
در پي هشدار هاي فوق، اينك كه مالحظه ميكنيم كه آمريكا چگونه به كمك  ايادي خود در اوپك، عليـه ايـن         

 .سازمان دست به توطئه زده است
 : كه كلمه ويا عبارتي به عنوان توضيح در ضمن جمله ويا عبارتي ديگر آورده مي شود، ماننددر جائي -2

 .اي را به ترتيب مذكور توجيه كرده است .دي.  كاسپرو اين برگر، وزير دفاع آمريكا، ضرورت اس
 :مانند. در جايي كه در مورد چند كلمه استناد واحدي داده مي شود -3

 . حافظ از جمله مشاهير ادب ايرانند   فردوسي، مولوي، سعدي و
 : نويسي، مانندفهرستبراي جداكردن مشخصات يك كتاب يا نشريه در كتابنامه و  -4
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 پـژو هـشكده علـوم دفـاعي اسـتراتژيك           ، تهـران  ،بررسي قدرت اوپك و سياست جهاني نفت      . فرشاد گهر، ناصر  
1374. 

 ) ؛ ( ويرگول-نقطه

مكث متوسـط تـا   ( اًُمل بيشتر و از همان در عالمت نقطه كمتر باشد   ويرگول نشانة درنگي است كه از ت       -نقطه  
 :موارد استفاده). كامل 

 :مانند. براي جدا كردن عبارتهاي مختلف و مستقل يك جملة طوالني كه در معني با يكديگر ارتباط دارند
 . نه آنكه عطار بگويد؛مشك آن است كه خود ببويد 

 :مانند. مختلف وابسته به يك حكم كليهنگام بر شمردن و تفكيك اجزاي  -2
هـا را   ه بـا آن سـطح چـوب   كاي  ندهر ؛اي كه با آن چوبها را ببرد   اره ؛لوازم مورد نياز يك نجار عبارت است از         

  ... ميخ و؛صاف و صيقلي كند 

 )؟(ال ؤنشانه س

 :در پايان جمالت پرسشي مستقيم، مانند -1
 اتمي جلوگيري كند؟ بازدارندگي تا چه حد مي تواند از بر خورد 

 :در جمالت پرسشي غير مستقيم، از عالمت سؤال استفاده نمي شود، مانند: تذكر
 استاد از دانشجو پرسيد كه آيا كتاب وي را خوانده است

 : براي  نشان دادن ترديد يا استهزا، مانند -2
 .در جهان مي داند) ؟(آمريكا خود را حامي حقوق بشر 

 .همواره بايد عالمت سؤال را درون پرانتز قرار داددر اين گونه عبارتها : تذكر
 :اي قرار دارد، مانند در پايان عنوان كتاب، مقاله و يا نوشته اي كه استفهامي است  و خود درون جمله -3

 .ليف كردأ ت1902 را در سال ‘‘ كتاب چه بايد كرد؟‘‘لنين
 :بعد از كلمه و يا عباراتي كه جاي پرسشي مستقيم را بگيرد، مانند -4

 كدام را بايد مقدم داست ؟ اجتهاد يا نص؟
 :پس از ادوات استفهام، مانند -5

 كجا ؟ كي ؟

 (! )نشانة تعجب، توجه و ندا

كيـد،  أالت شـديد عـاطفي، از قبيـل توجـه، تعجـب، ت     ااين  نشانه در پايان كلمات و يا جمالتي كه حاكي از حـ  
 : است به كار مي رود، مانند.. .تحسين،تحقير، تمسخر، امر و نهي، دعا، ندا، تهديد، حسرت و

 !عجب روزگاري 
 !اي خدا 
 !ايست 

 !اي كاش چنين نمي شد 
 !مبادا چنين كني

را بـه  ! همچنين در به كاربردن آن بايد تنها يك عالمت . در استفاده از نشانة تعجب نبايد زياده روي كرد      : تذكر
 .تصحيح نيس!!!! يا !!! استفاده از نشانه هايي مانند . كاربرد

 (:)دونقطه 
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 :موارد استفاده
 : پيش از نقل قول مستقيم، مانند -1

 ‘‘.  مباشرت كار بزرگ و حمل بارگران او را رنجور نگرداند  چون مرد دانا و توانا باشد،‘‘: دمنه گفت
 : براي بر شمردن جزئيات يك كل، مانند -2

 .بهار، تابستان، پاييز و زمستان: چهار فصل سال عبارت است از
 :  مانند تفصيل حكمي كه به اجمال به آن اشاره شده است،پيش از  -3

 . سلطنت سقوط كرد و انقالب پيروز شد:       در آن سال، تحولي عظيم در كشور روي داد
 : ميان عنوان اصلي و فرعي يك كتاب، مقاله و يا نوشته، مانند -4

 بهانه تجاوز نظامي آمريكا:      تروريسم دولتي
  : مانند لمات،به هنگام معني كردن ك -5

 روي گردانيدن  :     اعراض
 :  مانند   براي ارجاع به آيات قرآن و كتب ديني ديگر، -6

 )45سوره بقره، آيه  (45:2       قرآن مجيد،

 )‘‘"(گيومه

 : موارد استفاده
  : در ابتدا و انتهاي نقل قول مستقيم و نقل نوشته اي از يك منبع، مانند-1

 ‘‘ العاقل يبصر بقلبه ماالتبصر تجاهل بعينه ‘‘ً :گفته است) ص( پيامبر 
چه بزرگ جنوني و عظـيم غبنـي باشـد بـاقي را بـه فـاني و         ‘‘ : باب بروزويه طبيب، آمده است      ،در كليله و دمنه   

  ‘‘ .دائمي را به زايلي فروختن و جان پاك را فداي تن نجس داشتن
 . باشد، مي توان گيومه را حذف كردچنانچه مطلب نقل شده، گفته يا ضرب المثلي معروفي : تذكر
  :در ابتدا و انتهاي اصطالحهاي تازه يا جعلي و همچنين واژه هاي مورد تأكيد يا تعريف، مانند -2

 .فرانسوي معادل گرفته شده است‘‘رل‘‘ به جاي‘‘ً پيش ‘‘      از قريب پنجاه سال پيش، كلمة
 :  ها، مانندهنگام ذكر عنوان مقاله ها، فصلهاي يك كتاب و سخنراني -3

  1375، زمستان 2 شمارة   سال پنجم،مجله سياست دفاعي        در ابتداي دومين شمارة 
 : براي مشخص نمودن اسامي خاص، مانند -4

 .  از استادان مسلم ادب فارسي بود‘‘ فروزانفر‘‘     مرحوم
سطرها  د و چنانچه همان اسم در       در يكئ نوشته، هر اسم خاص تنها يك بار در گيو مه قرار مي گير              : تذكر     

 . يا صفحات بعد نيز آمده باشد، نبايد در داخل گيومه گذاشته شود
   به هنگام بكار بردن عبارت يا عباراتي كه به معناي مجازي و يا براي تمسخر و كنايه بـه كـار رفتـه باشـد،                         -5

 : مانند
 .  نيست"محجوبانه"      عمل ايشان به هيچ وجه 

 
 :  بايد به نكات زير توجه كرد،)‘‘( از نشانة گيومهدر استفاده

 .  نشانه هاي نقطه گذاري خود را حفظ مي كنند جمالت يا عبارات نقل شده در داخل گيومه، -1
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كـه بـاالي خـط    ) ،، . ( هرگاه نقل قولي در ضمن نقل ديگر آورده شود، مي توان از اين عالمت استفاده نمود -2
 :مانند. كرسي قرار مي گيرد

 ‘‘ فريضه علي كل مسلم، م، طلب العل:فرمود) ص( نشنيده اي كه پيامبر ‘‘:  گفت

 ( ) پرانتز 

 : اين نشانه براي توضيح اضافي يا ذكر نكته اي كه در حكم گريز از مطلب است، به كار مي رود، مانند -1
را در  ) وف شـده اسـت       معـر  ‘‘جنگ ستارگان   ‘‘كه در رسانه هاي خبري جهاني به        (اي  . دي.  ريگان طرح اس  

 .  مطرح نمود1983سال 
 . اين امر اعالم شد ) 1364 آذر ماه 15 (1985 دسامبر 6در تاريخ 

 :  براي درج عناوين اختصاري برخي از اسامي و عبارات نيز مي توان از پرانتز استفاده كرد، مانند -2
 ).اي. دي. اس(     ابتكار دفاع استراتژيك 

 . كه مطلب اضافه اي كه درون پرانتز قرار مي گيرد، به نحوي با متن اصلي ارتباط داردبايد توجه داشت: تذكر

 ] [قالب يا كروشه 

 : موارد استفاده
 :  اين نشان براي درج مطلبي اضافي كه نسبتاً با متن اصلي ارتباط كمتري دارد به كار مي رود، مانند -1

 .  بي دانشي نويسنده را آشكار مي سازد]!غذ آن البته نه به جلد و كا[       نگاهي به آن كتاب 
  :براي مشخص كردن حروف يا كلماتي كه بر نوشته اي افزوده مي شود، مانند  -2

سـلطنت و رياسـت لـذتها    ]از[چـه  . اول عقل، محبت نام نيك است     ‘‘:  آمده است  اخالق عالم آرا          در كتاب   
 ‘‘. ت مقصود از آن، نام نيك اس] بلكه[مقصود نيست، 

بايد به خاطر داشت كه در نقل قولهاي مستقيم، همواره براي افزودن مطلبـي در درون مـتن، از عالمـت                     : تذكر
 .قالب استفاده شود

 )ــ(خط 

  :موارد استفاده
 :  معترضه، مانند  براي مشخص كردن عبارت يا جملة -1

 .گر كه مطرود اسالم است ـ دارد يك كيش جاهلي دي  سوسياليسم مصري پيوند نزديكي با ناسيوناليسم ـ
 معترضه در پايان مطلب قرار گيرد، در انتهاي آن نـشانة نقطـه گذاشـته خواهـد شـد و از                       چنانچه جملة : تذكر

  :مانند. آوردن خط دوم خودداري مي گردد
 . از نظر او قدرت صرفاً به معناي شكل نهادي آن است ـ يعني قدرت مادي

 : مانند  ً به ً بين تاريخها، اعداد و كلمات، به جاي ًاز ً، ً تا ً و -2
 1970 -80دهة 

  مشهد –خط آهن تهران 
 : براي نشان دادن گفتگوي دو نفر، مانند -3

  ـ به كجا رفته بودي ؟ 
  ـ به خانه 

 : مركب، مانند  براي پيوستن اجزاي يك كلمة -4
 ماركسيسم ـ لنينيسم
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در انتهاي يك سطر قرار دارد و بخشي از آن در ابتـداي سـطر بعـد     براي نشان دادن نا تمامي كلمه اي كه         -5
  - قدرت خلفا با قدرت سالطين، امرا و ملوك و ساير فرمانروا مسئله رابطة: مانند           . نوشته شده است

 . شايان توجه است يان دنيوي،
، تفـاوتي قائـل     5 و   4 و تيره هاي     3  و 2،  1مابين تيره هاي نوع         معموالً در حروفچيني كتاب براي چاپ،        :تذكر

نـت و تيـره هـاي نـوع     ي پو6و به طول ) ــ(مي شوند ؛ بدين ترتيب كه تيره هاي نوع اول تا سوم با خط كامل        
بهتر است در نوشتن رساالت تحقيقي نيـز تـا          .  پونت چيده مي شود    3و به طول    ) ـ(چهارم و پنجم با نيم خط       

 .حد امكان اين قاعده رعايت شود

 ) ـــــــــــــــــ(  ممتد يا بزرگ نما خط

  :موارد استفاده
 : براي برجسته نمودن برخي از كلمات و يا عبارات متن، مانند -1

 . را قطع نظر از عقايد و پايگاه سياسيش به رسميت مي شناسدانسان      قرآن كريم 
  : براي مشخص شدن عنوان كتابها، نشريات و مجموعه ها، مانند -2
  1360  امير كبير، :تهرانتشيع و مشروطيت در ايران       حائري، عبدالهادي،   

 )  …(ه يا نشانة حذف و تعليق طسه نق

 : موارد استفاده
 : در محل يك يا چند كلمة حذف شده، مانند  -1

  …      عزيزا
 :   مانند  در معني واژه هاي ً و غيره ً  و الخ ً، -2

 . از شهرهاي بزرگ ايران به شمار مي آيند. …ز و       اصفهان، مشهد، شيرا
  :هنگامي كه در جمله تأمل يا ابهامي پيش آيد و يا براي واداشتن خواننده به خيالپردازي، مانند -3

 …      آينده  

 (/) خط مايل 

  :موارد استفاده
 :براي جداكردن اعداد روز، ماه و سال از يكديگر، مانند -1

 .انقالب به پيروزي رسيد  22/11/57     در 
 .براي نشان دادن كلمات معادلي كه تنها در حروف يا حروفي، تخفيفي در آنها صورت گرفته است -2

  :مانند
 پلو/ پالو / پوالو 

 )//(نشانة تكرار يا ايضاً  

اين عالمت به جاي كلِمه هاي مشابهي كه عيناً در سطرهاي متوالي و با حكمي واحد تكرار مي شـود بـه     
 . مي رود ركا

 )*(نشانة مكث يا ستاره 

 : موارد استفاده
 .  براي ايجاد فاصله مابين بندها و پارگرافهايي كه موضوع آنها با يكديگر متفاوت است -1

 .به اين منظور برخي از سه ستاره، به جاي يك ستاره، استفاده مي كنند كه اينكار دليلي منطقي ندارد:  تذكر
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 .  از عالمت ستاره استفاده مي شود ،)اعداد(ي عشت نيز، به جاي استفاده از اعداد ارجابراي ارجاع به پانو  -2
معموالً از ستاره به اين منظور استفاده مي شود كه از اعداد بـراي امـر ديگـري اسـتفاده شـده و تعـداد                         :  تذكر
 . هاي هر صفحه معدود باشد پانوشت
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 :چهارمفصل 

 گردش كار پايان نامه هاي

 سي ارشد  كارشنا
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 گردش كار پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 

 
 

 :روند اخذ، اجرا و سنوات تحصيلي پايان نامة دانشجويان كارشناسي ارشد بشرح زير مي باشد
 

 :اخذ واحد پايان نامه -1 -4

 پايان نامه دانشجو بايد در انتهاي ترم دوم قبل از انتخاب واحد ترم سوم با توافق استاد راهنماي خود موضوع
 گروه برساند و انتخاب واحد در ترم سوم منوط به انتخاب و تصويب كميته تحصيالت تكميليرا به تصويب 

 .باشدميموضوع پايان نامه 
 

 تصويب پايان نامه  -4-2

 اخذ فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه از تحصيالت تكميلي گروه و تكميل آن با هماهنگي استاد -4-2-1
 .راهنما

 بررسي موضوع پايان نامه و سپس ارجاع فرم پيشنهاد پايان نامة تكميل شده به گروه آموزشي مربوط -4-2-2
 . گروهكميته تحصيالت تكميليجهت طرح در 

 :  تهيه فرم پيشنهاد پايان نامه در پنج نسخه براي-4-2-3
  دايرة تحصيالت تكميلي براي درج در پروندة آموزشي  -الف 
 ا استاد راهنم–ب  
  استاد مشاور –ج  
  گروه آموزشي جهت درج در پروندة اطالعات دانشجو–د  
 خود دانشجو  _هـ  
 

  زمان انجام پايان نامه -4-3

 از روند پيـشرفت پايـان نامـة خـود بـه گـروه               هرماه يك بار   دانشجو بعد از اخذ واحد پايان نامه بايد          -3-1 -4
يك نمره از نمره پايان نامه مربوط به انجام درست          . يل دهد آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده گزارش تحو      

 .اين امر است
 حداكثر سنوات تحصيلي در حالت عادي دو سال و يا چهار ترم تحصيلي براي دانشجويان كارشناسـي                -4-3-2

 .ارشد مي باشد
د شـوراي  براي دانشجوياني كه تا دو سال موفق بـه گذرانـدن كليـه واحـدها نـشوند در صـورت تأييـ                -3-3 -4

تحصيالت تكميلي دانشگاه اين زمان حداكثر تا يك ترم ديگر قابل تمديد است در اين بازه به ازاء هر يـك مـاه             
 . نمره از نمرة پايان نامة دانشجو كسر خواهد شد25/0تأخير 
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  مراحل دفاع از پايان نامه -4-4

ل گروه آموزشي مبني بر اتمام كار پايان نامه  اخذ تأييد كتبي از استاد راهنماي پايان نامه براي مسئو-4-4-1
 .و آمادگي دفاع توسط دانشجو و اطالع كتبي  آن به دايره تحصيالت تكميلي دانشكده

   گروه  تحصيالت تكميليدفتر به يك نسخه از پايان نامه براي بررسي رعايت نگارش  تحويل-4-4-2
ه تحصيالت تكميلي دانشكده و تكميل آن با هماهنگي  اخذ فرم آمادگي دفاع از پايان نامه  از داير-4-4-3

 استاد راهنما، استاد مشاور و مسؤول گروه آموزشي 
  هماهنگي با سالن كنفرانس -4-4-4
 – استاد مشاور –استاد راهنما (  تسليم دعوت نامه بهمراه يك نسخه از پايان نامه به هيأت داوران -4-4-5
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Because of high strength and low weight, the composite materials are very suitable for 
structural engineers. These materials, generally, are non-homogeneous and anisotropic 
and have different properties in different directions. With accomplishing of special tests 
we can obtain the characteristics of these materials and their engineering parameters. 
Elastic constants and strength are the most basic characteristics. 
There are four independent coefficients for single layer composite materials, which are: 
modulus of elasticity in same and normal to the directions of fibers, shearing modulus 
and Poisson ratio, in this paper we try that use a non-destructive  method and by 
measuring the natural frequencies using modal analysis for determination of elastic 
constants for these materials. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


