نحوه تهيه و اصول نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی گنجنامه
(رشته مهندسی نرم افزار)

الف) ترتيب قرار گرفتن صفحات پايان نامه:
 -1اولين برگ :کد رهگيری ثبت پروپوزال و کد رهگيری ثبت پايان نامه ( مطابق پيوست شماره .)1
 -2دومين برگ  :بسم اهلل الرحمن الرحيم.
 -3سومين برگ :فرم مربوط به امتيازهای پايان نامه (مطابق پيوست شماره .)2
 -4چهارمين برگ :مطابق پيوست شماره  ( 3روی جلد نيز مشابه اين فرم می باشد).
 -5پنجمين برگ :تصويبنامه دفاع (با امضاای اسااتيد راهنماا و مشااورو داوران ياارجی و دايلای و
سرپرست تحصيالت تكميلی موسسه).
 -6ششمين برگ ؛ تقديم اثر ( ايتياری)
 -7هفتمين برگ  :تشكر و قدردانی ( ايتياری)
 -8هشتمين برگ  :فهرست مطالب (مطابق پيوسات شاماره  .)4در اداماه فهرسات جاداول و اشاكال و
نمادها به تشخيص استاد راهنما.
تبصره :1نمودارها جزو اشكال محسوب شده و با شماره شكل در متن پايان نامه آورده می شوند.
تبصره :2شماره صفحات از اول تا آيرين صفحه مربوط به فهرست در وسط و به فاصاله  1ساانتيمتر از
حاشيه پايين متن و يا حروف ( يك و دو و سه و … ) نوشته شود.
 -9چکيده فارسی (مطابق پيوست شماره .)5
 -11متن اصلی پايان نامه (مطابق با سايتار ارائه شده در بخش نحوه نگارش).
-11پيوستها
 -12منابع (مطابق الگوی ارائه شده در بخش نحوه نگارش).
 -13دو برگ ماقبل آير :ترجمه انگليسی چكيده كه دقيقاً باا ماتن فارسای تطاابق داشاته باشاد (مطاابق
پيوست شماره .)6
 -14يك برگ ما قبل آير  :برگردان انگليسی سومين برگ پايان نامه باشد (مطابق پيوست شماره .)7
 -15برگ آير :سفيد
تذكر ؛ از هيچگونه حاشيه بندی در صفحات پايان نامه يا رساله استفاده نشود.

ب ) سايتار پايان نامه
 -1چكيده :اين قسمت در يك صفحه تهيه گردد و شامل كارهای انجام شده و روشاهای بكاار گرفتاه
شده و نتايج بدست آمده می باشد .در انتهاو واژه های كليدی حداكثر در يك يط ذكر می گردد.
 -2مقدمه:
شامل كلياتی در ارتباط با اهميت موضوع مورد پژوهش میباشد .مقدمه حداكثر در  5صفحه تنظيم
شده و میتواند شامل مطالب زير باشد:
 تاريخچه كلی كارهای انجام شده (جزييات در بخش بررسی منابع آورده می شود). ارتباط موضوع تحقيق با كارهای قبلی. اهميت موضوع و هدف آن. محتوای فصلهای بعدی. -3بررسی منابع (فصل اول):
در اين قسمت بخشی از اصول تئوری و پايه های نظری مربوط به موضوع پاياان ناماه مطاري مایشاود.
سپس اطالعات و سوابق پژوهشهای انجام يافته با ذكر منابع مربوطه به اندازه كافی مورد بررسی قرار می
گيرد.
 -4مواد و روشها (فصل دوم):
اين قسمت محل انجام پژوهش و مشخصات آنو شري كامل مواد و طرحهاای آزمايشای و ياا روشاهای
انجام كار و نحوه تجزيه داده ها را در بر می گيرد .روشاهای بكاار رفتاه باياد باه نحاوی در پاياان ناماه
توصيف گردند كه تكرار پژوهش امكان پذير باشد.
 -5نتايج و بحث (فصل سوم):
نتايج بصورت دادههاو يافته ها و يا اطالعات بدست آمده در زمينه پژوهش مورد نظار و نياز توضايحات
الزم در ارتباط با داده ها درج می گردند .برای ايتصار و امكان دست يابی به اطالعاات بهتار اسات تاا
حد امكان نتايج را بصورت جدول ها و شكل ها ارائه نمود.
قسمت بحث شامل تجزيه و تحليل نتايج می باشد  .به عبارت ديگار در ايان بخاش از پاياان ناماه باا در
نظرگرفتن هدف بررسی و مقايسه نتايج بدست آمده با يافته های ساير پژوهشگران بحث و نتيجه گيری
الزم به عمل می آيد .ممكن است نتايج حاصل از پژوهش همواره معنیدار و مثبت نباشد .اين نتاايج از
ارزش كار پژوهش نخواهد كاست و نتايج غير معنی دار و منفی نيز يود يك نتيجه به حساب می آيد.
در پايان اين فصل می توان نتيجه گيری نهايی (مهمترين نتايج پژوهش) و پيشنهادهای مورد نظر را ارائه
كرد .

ج – نحوه نگارش:
 -1فرمت نگارش چكيده فارسی و انگليسی به پيوست می باشد (مطابق پيوستهای  5و .)6
 -2متن اصلی پايان نامه بايد روی يك طرف كاغذ  A4با قلم زر نازك  15و با فواصل  1/9Cmتايا
شود .حاشيه سمت راست  3/5و سمت چ

 2/5سانتيمتر منظور گاردد .حاشايه بااالی صافحه  3و

حاشيه پايين  2/5سانتی متر يواهد بود.
تبصره  :1شماره صفحات در سمت چ

باالی صفحه و به فاصاله  2/5Cmاز بااالی كاغاذ و  2/5Cmاز

سمت چ كاغذ شماره گذاری گردد.
تبصره :2در سمت راست سربرگ هر صفحه عنوان فصل نوشته می شود (فصل اول  :بررسی منابع )
 -3قسمتهای مختلف هر فصل با اعدادی نظير  3-2يا  -1-3-2مشاخص مای شاود كاه عادد  2شاماره
فصل و عدد  3شماره بخش و عدد  2شماره قسمت است  .در صورت تقسيم يك قسمت به عناوين
كوچكتری از شماره استفاده نشود بعنوان مثال نمی توان زيربندی به شاكل  -1-1-3-2نوشات .در
اين صورت می توان از حروف الفبا استفاده كرد .
تبصره :شماره و عنوان هر فصل با زرسياه 14و بخش های مختلف فصاول باا زر ساياه  12و قسامتهای باا
زرسياه  11تاي شود.
 -4جداول و اشكال هر فصل با اعدادی نظير  -1-2يا  -4-3مشخص می شاود كاه 2و 3شاماره فصال
1و 4شماره جدول با شكل در آن فصل است .
تذكر مهم  :نمودارها جزو اشكال محسوب شده و با نام شكل شنايته می شود.
عنوان جداول در باالی جدول و عنوان اشكال در زير شكل نوشته می شاود ( قلام زرناازك . )12اگار
شكل يا نموداری از مرجعی نقل شده باشد الزم است مرجع آن در زير شكل آورده شود.
جداولی كه در راستای طولی كاغذ( بصورت  )Landscapeتنظيم می شوند بايد طوری قرار گيرند كاه
متن باالی آن در سمت عطف پاپان نامه واقع شود و همچنين اشكالی كه در راستای طولی كاغذ تنظيم
می شوند بايد طوری قرار گيرند كه متن پايين آن در سمت لبه پايان نامه قرار گيرد .جداول باياد فاقاد
يطوط عمودی بوده و صرفاً دو يط افقی در باال و يك يط افقی در زير جدول آورده شد.
تبصره  :شكل ها و جداول در دايل متن و در نزديكترين فاصله به محلی كه ذكر شده آورده شوند.
 -5متن پايان نامه می بايد كامالً بصورت فارسی تاي

شاود و از بكاار باردن لوات و اساامی انگليسای

درمتن احتراز گردد .معادل انگليسی اصطالحات و نگارش انگليسی اسامی در اولين محال كااربرد
در متن بصورت زيرنويس ( فقط برای يكبار در طول پايان ناماه ) در صافحه مربوطاه درج گاردد.
زيرنويس ها زير يك يط كه با فاصله  2/5سانتيمتر از لبه سمت چ

كاغذ و به طاول ماورد نيااز

رسم می شودو نوشته می شوند ( .در هر صورت الزم اسات  2/5Cmحاشاه پاايين صافحه رعايات

شود)  .زيرنويس ها در هر صفحه با گذاردن شماره 3و2و1و … فارسای در گوشاه بااالی آيارين
حرف كلمه در متن مشخص می شوند .در زيرنويس شماره بصورت انگليسی و كلماات باا فونات
 Times Roman 10تاي شود.
 -6مراجع به روش سالی در متن نوشته می شوند .در اين روش اگر نام نويسنده منبع ماورد اساتفاده در
جمله قيد نشود بايد نام نويسنده و سال انتشار منبع را در آير جمله و يا پاراگراف و در دايل پرانتز
بصورت فارسی قيد نمودو مانند  ( :جونزو  . )2117اگر تعداد نويسندگان مقاله دو نفر باشند ناام هار
دو را بايد ذكر كرد ( لی و امارت و  .)2116اگرتعاداد نويساندگان مقالاه بايش از  2نفار باشاد ناام
نويسنده اول و سپس كلمه “ و همكاران “ نوشته می شود ( کروز و همكاران و .)2117
اگر متن به چند منبع ارجاع داده شود ابتدا منابع فارسی و سپس مناابع انگليسای باه ترتياب ساال انتشاار
آورده می شوند مثال  :اکبری نژاد و همكارانو 1389و لی و امرت و 2116و کروز و همكاران و .)2117
اگر نام نويسنده مطلب در جمله ذكر شود بايد پس از نام نويسانده ساال انتشاار در دايال پرانتاز آورده
شود .
مثال :
-

لی و امرت (  )2116با استفاده از روشهای ...

 کروز و همكاران ( )2117در تحقيقی بر روی ... -7شيوه نگارش منابع در انتهای پايان نامه بصورت زير است:
در اين قسمت و ابتدا منابع فارسی و سپس منابع يارجی به ترتيب حروف الفبا و بصورت مسلسل آورده
می شوند .عنوان مقاله يا عنوان كتاب بصورت مورب (ايتاليك) در دايال دو گيوماه “

“نوشاته مای

شود .در مورد نويسندگان كتاب با مقاالت علمی فارسی ابتدا نام ياانوادگی و ساپس بعاد از كاماا ناام
كامل نويسنده قيد می شود (مثاال :نعمتایو هاادیو  .)1386در ماورد نويسانده(گان) كتااب ياا مقااالت
يارجی و ابتدا نام يانوادگی كه حرف اول آن با حروف بزرگ نوشته می شاود و ساپس بعاد از كاماا
حرف اول نام نويسنده با حروف بزرگ تاي

می شود( .مثال . ) Marin, T.2009 :

 -1-7مقاالت مندرج در نشريات علمی

نام يانوادگی و نام كليه نويسندگان و ساال انتشاارو “ عناوان مقالاه“ ناام مجلاه و شاماره جلاد و شاماره
صفحات .
مثال:
Barret,B.A. and Kindwell,K.K. (1998) “ AFLP- based genetic diversity assessment
“among wheat cultivars fron pacific North west” . Crop science 38:1261-1271.

 -2-7کتاب

مثال :

يزدی صمدیو بهمنو رضايیو عبدالمجيد و ولی زاده و مصطفی(  “ )1376طرحهای آماری و
پژوهشهای كشاورزی “  .نشر دانشگاه تهران  764 .صفحه .

Bosland , P.W. and Votava,E.J(2000) “ Peppers: Vegtable and spice capsicums” .
CABI publishing PP.204.

اگر فصلهای مختلف توسط افراد متفاوتی نگارش شده و كتاب يك يا چند ويراستار دارد بايد بصورت
زير نوشته شود:
نام يانوادگی و نام نويسنده يا نويسندگان فصل مورد نظر و سال انتشار كتابو “ عنوان فصل“ كلمه در
يا  Inو نام يانوادگی و نام ويراستار يا ويراستاران كتابو “ عنوان كتاب“ و انتشارات شماره شروع تا
پايان فصل.
مثال :
Declereq, H. and Van Bockstaele, E. (2002)” Leek” . In Rabinowitch. H.D. and
Currah, L.(eds)” . “Allium crop science: recent adrances”. CABI publishing . P.431458.

 -3-7پايان نامهها (گزارشات علمی)

نام يانوادگی و نام نويسنده و سال انتشار و “ عنوان پايان نامه “ مقطع تحصيلی پايان نامهو نام دانشاكده و
دانشگاه .
مثال :
موسویو امير( “ )1373بررسی صفات اكوفيزيولوژی تره ايرانای“پاياان ناماه كارشناسای ارشاد باغباانی
دانشكده كشاورزیو دانشگاه تهران.
 -4-7مقاله مربوطه به همايش

نام يانوادگی و نام نويسنده ياا نويساندگان و ساال انتشاار“ عناوان مقالاه“ ناام هماايش و تااريمو محال
برگزاری و شماره صفحه .
مثال :
احمدیو گاودرز “ .1376 .مادل ساازی كاامپيوتری جريانهاای داناه ای “  .مجموعاه مقااالت پنجماين
كنفرانس ساالنه مهندسی مكانيك  .انجمن مهندسان مكانيك اياران و  14الای  16ارديبهشات .دانشاگاه
تبريز  .صفحه .751-735
 -8روی جلد پايان نامه مثل سومين برگ و در عطف آن عنوان و نام و نام يانوادگی و مولاف و ساال
انتشار زركوبی شود .جهت تعيين رنگ جلد پايان نامه به تحصيالت تكميلی موسسه مراجعه گردد.
 -9تعداد صفحات پايان نامه حداكثر  151صفحه باشد.
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