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  به نام خدا
  
  
  

در  هاي تحصيلينامهپايانتدوين  هاي الزم به منظوراييدستورالعمل حاضر، ارايه راهنمهدف از تدوين و تنظيم 
پايان به يقين تدوين هر . باشدميآزاد اسالمي واحد اهواز دانشگاه  رشته مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمقطع 

ها و راهكارهاي جديد علمي و صنعتي ارايه طرح ، بهر انتقال و پردازش تجربيات گذشتهتحصيلي عالوه ب نامه
هزينه و نيز پيشگيري از تكرار عمليات گذشته شود  تواند موجب صرفه جويي در وقت،همچنين مي. دشومي منجر

رفع  باعثين قرار داده و دانشجورا در معرض رويت، نقد و ارزيابي صاحب نظران و  پژوهشو در عين حال نتايج 
بجز  ،ضروري استشده در اين كتابچه  رهمراحل اشانامه بر اساس هاي پايانتدوين فصل .دشواشكاالت احتمالي 

مناسب به  پايان نامهها و شرايط يك ويژگيبر اين اساس  .مواردي كه به عنوان موارد اختياري مشخص شده است
  :شرح ذيل مي باشد

  .انتخاب شود پژوهشبه طور دقيق و متناسب با هدف  پايان نامهموضوع  •
 زربوط به موضوع، به نحو صحيح و مطلوب و ااطالعاتي م مراجعآوري و تنظيم مدارك و جمع •

 .ديرموثق انجام گ مراجع
هاي نظري آوري شده، روشجمع مراجعنامه بر اساس اطالعات و مستندات پردازش موضوع پايان •

 .هاي شهودي و آزمايشگاهي پذيرفته شده انجام گيردمشخص و شناخته شده و يا روش
اي كه به طور روشن ضمن تأييد كارها و به گونه باشد ارائه نتايج به صورت هدفمند تنظيم شده •

 .نامه باشدجديد حاصل از پايان، در برگيرنده نتايج ديگران معتبر انتشار يافتةهاي پژوهش
و  مهندسي مكانيك گشاينده مبحثي جديدمتعدد كاربردي و نظري هاي  شاخهدر مجموع در حوزه  •

 .باشد قابل اعتناداراي هدفي جدي و 
 پژوهشاشراف كامل بر موضوع مورد چنين شرايطي زماني تحقق مي يابد كه تدوين كننده احاطه و است  بديهي
  .كسب نموده باشدرا خود 

  
  پايان نامهمشخصات ظاهري  - 1

جهت كارشناسي ارشد به رنگ  هاي دوره تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسينامهجلد پايان :جلد •
 .سانتي متر باشد 30×21قطع جلد بايد . نتخاب شودا زرشكيو دكتري به رنگ اي سورمه

كاغذ مورد استفاده در پايان نامه به رنگ سفيد و از جنس مرغوب انتخاب شود، قطع  :كاغذ و قطع •
ها در كادر سانتي متر باشد و نوشته 5/29×21به اندازه ) A4(صفحات پايان نامه در كاغذ 

 .سانتي متر تايپ شود 23×5/14
زركوب و نيز و عطف هاي روي جلد با كيفيت خوب انجام شود و نوشته صحافي :صحافي و چاپ •

و  هاها و به خصوص جدولبا كيفيت خوب انتخاب شود، نوشتهو  پررنگنوع چاپ . خوانا باشند
 .واضح و روشن چاپ شود هاشكل
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  )1پيوست (شرح روي جلد  - 2
 )و به صورت وسط چين 18 ازةاندو  1تيتر با فونت(: اهوازآزاد اسالمي واحد دانشگاه  •
  آرم دانشگاه سمت چپ  •
 و به صورت 2نازنينبي  با فونتو شماره مسلسل قرار گيرد سانتي متر  3×3ابعاد آرم به اندازه  •

  .شود تحريرسانتي متر زير آرم  1و  14 اندازهبا   3پررنگ
  )دانشگاه تر از نام پايين سانتي متر 1-و به صورت وسط چين 16 اندازةو  تيتر با فونت( دانشكده •
سانتي متر پايين تر از نام  2و به صورت وسط چين  14 اندازةو  تيتر با فونت( گروه آموزشي •

  )دانشگاه
 .شوند تحريرو وسط چين  پررنگبه صورت  ،نازنينبي  زير با فونت هاي ناكليه عنو

 )تر از نام دانشگاه سانتي متر پايين 5، 20 اندازه(ارائه شده جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد  •
      ، 18 اندازه( پايان نامهو عنوان  )نام دانشگاهاز سانتي متر پايين تر  8 و16 اندازه( كلمه عنوان: عنوان •

 )نام دانشگاهاز سانتي متر پايين تر  9
و نام  )نام دانشگاه از سانتي متر پايين تر 13و16 اندازه( كلمه نگارنده :نام و نام خانوادگي دانشجو •

 )نام دانشگاهاز سانتي متر پايين تر  14، 18 اندازه(دانشجو 
نام استاد  )نام دانشگاهاز سانتي متر پايين تر  18و  16 اندازه(كلمه استاد راهنما : استاد راهنما •

 )سانتي متر پايين تر از نام دانشگاه 19، 18 اندازه(راهنما 
 )تر از نام دانشگاهسانتي متر پايين  25، 14 اندازه( )ماه و سال(تاريخ  •

  
  پايان نامهعطف  - 3

صيلي كه بايد ، نام و نام خانوادگي دانشجو، سال و ماه فارغ التحپايان نامهاين قسمت متشكل است از عنوان 
  .باشد18 اندازةو  پررنگ به صورت  4زر فونت بارنگ به صورت زركوب و پر 

  
  و ترتيب آنها پايان نامههاي بخش -4

 )ي پايان نامهجلد داخل(عنوان  •
  صفحه به نام خدا •
 پايان نامهفرم ارزشيابي  •
 تقديمصفحه اهدا يا  •
 تقدير و تشكرصفحه  •
 )طبق فرم(چكيده پايان نامه به زبان فارسي در يك صفحه  •
 فهرست مطالب •
 ها شكلفهرست  •

                                                 
١ Titr 
٢ Nazanin 
٣ Bold 
١ Zar 
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  هاجدولفهرست  •
 هاها و عالمتاختصارات و معرفي كميت •
 پايان نامه ياصلمتن  •
 ي و خارجيفارس مراجعفهرست  •
 ها پيوست •
 )طبق فرم(به زبان انگليسي پايان نامهچكيده  •
 صفحه عنوان انگليسي •

  
  پايان نامههاي نحوه نگارش بخش - 5
  .صفحه عنوان هم شماره صفحه ندارد )2پيوست  -پايان نامهجلد داخلي ( صفحه عنوان 1 - 5

  .شوند تحريرو وسط چين  پررنگ نازنينبي  همه موارد با فونت
 3×3آرم دانشگاه كه خود مشتمل بر نام دانشگاه نيز مي باشد، ابعاد (اهواز آزاد اسالمي واحد ه دانشگا •

  سانتيمتر 2فاصله تا باالي صفحه ) مترسانتي
 )تر از آرمسانتي متر پايين 1،  16 اندازه(ده دانشك •
 )تر از آرمسانتي متر پايين 2،  16 اندازه( گروه آموزشي •
 .شرح روي جلد مي باشدمانند  زير كليه موارد •
 )سانتي متر پايين تر از آرم 4( ه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشدارائه شد •
 )سانتي متر پايين تر از آرم 7 پايان نامهسانتي متر و عنوان  6 كلمه عنوان( پايان نامهعنوان  •
 )تر از آرمنسانتي متر پايي 11نام نگارنده  سانتي متر و 10كلمه نگارنده (نام و نام خانوادگي •
 )تر از آرمسانتي متر پايين 15و نام استاد  سانتي متر 14كلمه استاد راهنما ( راهنما )هاي(استاد •
 )تر از آرمسانتي متر پايين 19و نام استاد  سانتي متر 18مشاور  كلمه استاد( مشاور) هاي(استاد •
 )سانتي متر پايين تر از آرم 22) (ماه و سال(تاريخ  •

  نام خدا  صفحه به 2 - 5
  .و شماره صفحه ندارد. اي مي باشداين صفحه به صورت سليقه

 
  پايان نامهفرم ارزشيابي   3 - 5

   .دشوتكميل مي ) مسئول تحصيالت تكميلي گروه(اين صفحه توسط گروه آموزشي 
  

  صفحه اهدا يا تقديم  4 - 5
قطع صفحه بايد مانند اصل متن . ه كرداي مي باشد و مي توان از كادر تزييني و تذهيب استفاداين صفحه سليقه
  .در نظر گرفته شود

 
  صفحه تقدير و تشكر  5 - 5

  .باشد مي مانند صفحه اهدا
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  چكيده پايان نامه به زبان فارسي  6 - 5
بايست  است كه به صورت فشرده، مي پژوهشچكيده شامل محتواي كلي پايان نامه و بيانگر هدف و نتيجه 

همچنين چكيده، . ايان نامه را، بدون ارائه هرگونه مرجعي به خواننده منتقل نمايدحداكثر اطالعات مندرج در پ
بايست لذا در نگارش آن مي. دارداي از پايان نامه است كه خواننده بيشترين توجه را به آن مبذول مياولين صفحه

  :به طور كلي چكيده شامل سه قسمت است. دقت فراوان را به كار برد
  اكثر در يك پاراگرافحدمعرفي پروژه  •
 رد پايان نامه كارهاي انجام شده •
  پژوهشنتايج به دست آمده به همراه پيشنهاداتي براي ادامه  •

چكيده ذكر انتهاي در . ها و اعداد در چكيده جلوگيري شودها، فرمولالتين، مخفف هاي هبهتر است از آوردن جمل
  . كليد واژه اجباري است 5تا  3

خط، با  20ارائه گرديده، در يك صفحه و حداكثر در 4ايد در فرمي كه به عنوان پيوست شماره چكيده پايان نامه ب
  .انتخاب شود 1منفرد سانتي متر و 1 ها فاصله خط. گردد تحرير 12 اندازهو  نازنينبي فونت 

  
  فهرست مطالب  7 - 5

متن مورد بحث قرار گرفته است، كه در واقع رئوس مطالبي است كه در  پايان نامههر ) مندرجات(فهرست مطالب 
  .مراجعه شود 5به پيوست  .آگاه مي نمايد پايان نامهو خواننده را به سرعت از محتواي  دانشجو

  :شوند تحريربا در نظر گرفتن نكات زير تهيه و  پايان نامهفهرست مندرجات 
از قبيل ساير اجزا  هاي بدنه اصلي وها و گاهي زيربخشها، بخشهاي كليه فصلفهرست عنوان تحرير •

ست و شماره آمده ا پايان نامهآن به ترتيبي كه در مانند ها، فهرست راهنما و مراجع، واژه نامه، پيوست
  .دشودر مقابل آنها ذكر  ميصفحه شروع هر يك 

 .هاي فرعي را نيز در برگيردست مطالب مفصل باشد و كليه سرفصلفهر •
به ترتيب به اندازه يك رقم دورتر از شماره فصل  هاير بخشز -ها و زيرزير بخشدر هر فصلي شماره  •

  ها وزير بخشتعداد  گردند تا خواننده با يك نظر، سريعاً به تحرير) سانتي متر 0.5حدود ( سطر باال 
 .فصل به خصوص پي ببردها در يك زير بخش -زير

 .شود انجامست به چپ ترتيب از را هها بزير بخش -ها و زيرزير بخشها، گذاري فصلشماره •
 پايان نامهمتن اصلي در بر گيرندة شده و فقط نمقدماتي هاي  هشامل صفح ها هگذاري صفحشماره •

به نام  هاي هصفح. مشخص شوند فارسيالفباي  يا ي ابجدمقدماتي با حروف الفبا هاي هصفح. باشد مي
 .شوند گذاري نميخدا و عنوان شامل صفحه

استفاده ... چين، نقطه، اي از خطتوان به صورت سليقهصفحه را مي و شمارةحد فاصل بين عنوان مطلب  •
 . نمود

آن به  اندازهو در مورد فونت . گردد تحرير پررنگ وسط چين و "مطالب فهرست" واژة :رستفونت فه •
      با فونت "صفحه"و  "موضوع"دو كلمه . مراجعه گردد) عنوان فصل( پايان نامهقسمت متن اصلي 

B-شوند تحرير 12 ةاندازفونت و مطالب فهرست با همين . گردد تحرير 14 ةانداز با پررنگ زنيننا .

                                                 
١ Single 
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سانتي متر  1ها در كليه فهرست ها فاصله خط .در نظر گرفته شوند پررنگ ها بايد به صورتسرفصل
  .در نظر گرفته شوند منفرد

  
  ها شكلفهرست   8 - 5

گذاري كه در متن انجام شده است، صورت گيرد و شماره صفحه در ها بر اساس شمارهفهرست كليه شكلبايد 
  .مراجعه شود 6به پيوست .ساير مطالب همانند فهرست مي باشد .مقابل آن قيد گردد

   
  هاجدولفهرست   9- 5

  .باشدمي هاشكل فهرست همانند
  
   هاها و اختصارفهرست عالمت  10- 5

ها، متغيرها، ها، ثابتها جهت بيان كميتنامه و در فرمولول پايانها و حروفي كه در طدر اين قسمت كليه عالمت
در ستون سمت راست عالمت و يا . شونداند، در دو ستون قيد ميها مورد استفاده واقع شدهبردارها و ماتريس
شود توصيه مي. مقابل آن در ستون سمت چپ، توضيح و توصيف آن كميت به فارسي قيد شودحرف قيد شده و 

هاي انگليسي، به ترتيب حروف الفبائي اين زبان از باال به پايين مرتب شده و سپس حروف بتدا حروف و عالمتا
  .مراجعه شود 7به پيوست . يوناني به ترتيب حروف اين زبان از باال به پايين مرتب شوند

 هارااختص. ها مبادرت شودهاي خاص، به ذكر آندر صورت وجود عالمتحروف و عالئم يوناني،  پايان يافتنپس از 
واژه گستردة آن به  ،در مقابل هريك از اختصارها و در ستون سمت چپ .گيرنددر انتهاي اين فهرست قرار مي

  .زبان مربوطه قيد شود
مشابه فهرست فارسي  اندازهفونت و ( .استفاده شود 12 ةانداز 1تايمز نيورمن هاي التين از فونتعالمت تحريربراي 

   )مطالب
  
  پايان نامهمتن اصلي   -6

  :دشومطالب مطرح شده در زير بايد رعايت  پايان نامهدر متن اصلي 
  
  كاغذ كادر و حاشيه  6-1

فاصله از . سانتي متر تايپ شود 23×5/14 و در كادر )A4(بايد در كاغذ  پايان نامههاي ها در كليه قسمتنوشته
سانتي متر  5/2سانتي متر و از پايين كاغذ  3تي متر، از چپ سان 5/3سانتي متر، فاصله از راست  4باالي كاغذ 

و تدوين  تحريردر صورتي كه پايان نامه به زبان التين . ها بايد رعايت گردددر كليه مراحل، اين حاشيه. باشد
    .مراجعه شود 8به پيوست  .باشدمتر ميسانتي 3.5متر و فاصله ازچپ سانتي 3گردد، فاصله از راست 

  
  
  

                                                 
١ Times New Roman 
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   مطالب اندازه فونت و  6-2
صفحه و با  راستاي سمت در ابتدشماره فصل . دشودر ابتداي هر فصل، شماره فصل و سپس عنوان آن فصل قيد 

سانتي متر  2به فاصله ) سرفصل(عنوان اصلي فصل . انتخاب گردد 16 اندازهبا  پررنگبه صورت تيتر  فونت
به فاصله . يردو وسط چين قرار گ 18 اندازهبا  پررنگها و به صورت فصل، با يكي از همين فونت ةشماراز تر  پايين

 پررنگ ،18و با فونت  نيورمنتايمز براي عنوان التين از فونت. بدنه متن آغاز گردد ،تر از آنسانتي متر پايين 3
  .ستفاده شودا

و به  14 اندازهو  نازنينبي  نتبدنه متن با فو. سانتي متر باشد 1سر خط  ميزان تورفتگيدر ابتداي هر پاراگراف، 
التين از فونت  هاي هبراي كلم. متر انتخاب شودسانتي1.2 بين دو خطفاصله . گردد تحرير  1تنظيم دوسويهصورت 

  .)فارسي در نظر گرفته شود اندازهكوچكتر از  اندازه 2التين  اندازه( .استفاده شود 12 اندازة تايمز نيورمن
باال به ها تا متن فاصله كليه زير عنوان. شوند تحرير پررنگبدنه متن و به صورت  ندازهاها با فونت و زير عنوان

  . )مراجعه شود 8جهت روشن شدن مطلب به پيوست ( باشدسانتي متر  2.4اندازه 
ل ، مبحث دوم فص 1-3مبحث اول فصل سوم،   به عنوان نمونه،. گذاري گردندبايد شمارهها زير عنوانهمچنين 

به ) ميزان تورفتگي زيرعنوان(شماره تا زير عنوان افقي فاصله . گذاري شوندو به همين ترتيب شماره 2-3سوم 
  . سانتي متر باشد 1اندازه 

  
  صفحه بندي 6-3

شماره  بايد داراي... ها، ها، متن اصلي، پيوست، اعم از فهرست)به جز موارد قيد شده( پايان نامه هاي هكليه صفح
) مقدمه( از فصل اول پايان نامه 1گونه كه در توضيحات فهرست مطالب اشاره گرديد، صفحه نهما. صفحه باشند

 )2پاورقي در قسمت(چينسانتيمتر از لبه پاييني كاغذ و به صورت وسط5/1شماره صفحه، به فاصله . گرددآغاز مي
  .ودتوان همانند بدنه متن انتخاب نمصفحه را مي ةشمار ةاندازفونت و  .واقع گردد

  
  پايان نامهنحوه تنظيم فصل هاي  6-4

، توصيف آنچه تاكنون پژوهشمي بايست شامل بررسي مطالب انجام شده قبلي مربوط به موضوع  پايان نامهيك 
هاي  ساختار كلي و بخش. گيري و پيشنهاد براي كارهاي آتي باشدنتايج حاصله و باالخره چند نتيجهانجام شده، 

  :از عبارتند پايان نامهيك 
 پيشين هاي پژوهش مرورو  مقدمه •
 مدلسازي و مبناي نظري پژوهش  •
 ها و بحث ارايه نتيجه •
 بندي و ارايه پيشنهاد جهت ادامة پژوهش جمع •
  مراجع •

  هاي پيشين و مرور پژوهشمقدمه : فصل اول
. است وهشپژباشد و هدف از آن آشنايي خواننده با موضوع مورد مي پايان نامهمقدمه اولين فصل متن اصلي 

     ،پژوهشاهميت مساله مورد  ،مطالب مندرج در مقدمه بايد به نحوي باشد كه با جمالت بسيار ساده
                                                 

٢ Justify 
١ Footer 
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دار خواننده را به سوي هدف چارچوب نظري را مشخص نموده و با روش منطقي وو  پژوهشهاي محدوديت
مقدمه بخش  در وضوع پژوهشبيان اهميت صنعتي، كاربردي و يا نظري م. هدايت نمايد پژوهشموضوع مورد 
   .خواهد شد موضوع پايان نامهباعث جذابيت 

 ها هترين مقالبه ترتيب از قديمي شده بر روي موضوع پايان نامهسوابق و تاريخچه مطالعات علمي انجام همچنين 
پژوهشگراني كه نگارنده بايد نسبت به ارائه و بحث پيرامون نظرات . شوندآنها مطرح مي ها تا جديدترينِو پژوهش

ا ب انجام پژوهشلذا، ذكر نام نويسنده مورد نظر و سال . اقدام نمايددر اين فصل به كارهاي آنها اشاره كرده 
توجه شود منظور از ارائه اين فصل . ستا نيز در متن ضروري هاي پذيرفته شده ارجاع به مراجعاستفاده از شيوه

به صورتي هدفمند جايگاه تاريخي موضوع پايان نامه و بايد دانشجو صرفاً نقل قول از مراجع مختلف نيست، بلكه 
از اينرو بهتر است دانشجو در انتهاي  .روشهاي حل مورد استفادة خود را در فرايند تكامل دانش مربوطه، بيان دارد

  . هاي صورت گرفتة ديگران بيان كند اين فصل جايگاه و ارتباط موضوع پژوهش خود را در ميان پژوهش
از   هدف) در حد يك صفحه(در اين قسمت دانشجو به طور مختصر . شود پس از آن، تعريف مسئله بيان مي

  .دارد ها و مرزهاي حل را بيان مي پژوهش، روش حل مسئله، فرضيات اوليه، محدوديت
  

  پژوهشمبناي نظري مدلسازي و : وم دفصل 
، ، روش آزمايشپژوهشمبناي نظري  .دشو ليكتش) بنا به محتواي مطالب( بخشاين فصل ممكن است از چند 

      تجهيزات، وسايل ،در صورتي كه از مواد. گيرد ميمورد بحث قرار ها  هسازي و روش حل معادلمدلروش 
با ذكر نام هاي آنها همراه  ها و قابليت مشخصات، ويژگيخاصي استفاده شود، بايد  يافزاريا نرم يافزارسخت

همچنين در صورت استفاده از روش . در قسمت پيوست ارائه گردندعات تكميلي ديگر و اطالشركت عرضه كننده 
طور همراجع شناخته شده و معتبر مربوطه ببايد هاي كليدي،  يا فرموالسيون رياضي خاص و انجام فرض مدلسازي

   .شفاف در متن ارايه شوند
  ها و بحث ارايه نتيجه: م سوفصل 

در اين قسمت دانشجو بر اساس . تواند متشكل از چند فصل باشد وع تحقيق مياين فصل نيز بسته به نوع موض
   :پردازدبه موارد زير مي ،است در فصل سوم بيان نمودهپيشتر آن را كه  پژوهشمبناي نظري 

  .ورزد مبادرت ميبه حل مسئله مورد نظر  •
ها در  جوابدر عين بيان  ، هو يا حل صورت گرفت ها ، طراحيها سازي ها، شبيه جزئيات آزمايشضمن بيان  •

و مستدل ذهن خواننده را به سمت نتايج كلي اي روشن  به گونه ها، ها و جدول قالب انواع نمودارها، شكل
  .دهد تحقيق سوق مي

موضوع كه توسط پژوهشگران ديگر در مراجع  با و مرتبطنتايج خود را با موارد مشابه  ،در صورت امكان •
هاي خود و  ه نموده و به بحث پيرامون عوامل انحراف و يا مشابهت جوابمعتبر به چاپ رسيده مقايس

 .پردازد ديگران مي
، استاين بخش مهمترين بخش پايان نامه بوده زيرا ضمن آنكه در برگيرندة بخش اعظم پژوهش انجام شده 

ابتكار توان . باشد يز مينهاي رياضي، نرم افزاري و يا سخت افزاري  و مهارت دانشجو در انجام تحليلبيانگر قدرت 
دانشجو در حل مسئله، قضاوت مهندسي و برداشت آگاهانة وي از مشاهدات صورت گرفته در اين فصل و نوآوري 

  .  گر خواهد شد جلوه
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  بندي و ارايه پيشنهاد جهت ادامة پژوهش جمع: فصل آخر
   صورتاين نتايج به رئوس  بهتر است. شودمي بنديجمع پژوهشكلي حاصل از  هايهيجدر اين فصل، نت

مربوطه  و يا مراجع هاشكل ،ها توان به شمارة جدول ها مي همچنين در بيان اين نتيجه گيري. بيان شوند وارفهرست
  . هاي قبل بيان گرديده اشاره نمود كه در فصل

را به منظور ادامه  يبا توجه به تجربة بدست آمدة خود نظرات و پيشنهادهايتواند مي دانشجودر پايان اين فصل، 
  .هاي بيشتر براي آيندگان ارائه دهدبررسي

  
  ضروري در نگارش متن اصلي پايان نامه هايهتبرخي نك  6-5

  :زير در تدوين پايان نامه ضروري است هايهترعايت نك
 .ر و زير آنها خط كشيده نشودظاه " : " ها، هرگز دونقطه پس از عناوين بخش •
 .پس از عنوان با عنوان مربوطه در يك صفحه باشند اولين خطحتماً بايستي  •
 .آيدله پس از پرانتز يا كروشه مياي ظاهر شود، نقطه آن جماگر آخر يك جمله پرانتز و يا كروشه •
 .ندومشخص ش " ، "نقاط مكث در جمالت با عالمت ويرگول  •
 .استفاده نشود "كه"،  "و"پس از نقطه از حروف ربط نظير  •
 .از آنها يك فاصله خالي الزم است چسبد و پسها و غيره به حرف قبل خود ميويرگول ها،همواره نقطه •
 .شوند، ويرگول الزم استه ظاهر ميو غيره كه اول جمل "حالهربه"، "سپس"پس از عباراتي چون  •
و به منظور حفظ . بايد توجه داشته باشيم كه سادگي و وضوح بيان مطالب در پايان نامه بسيار مهم است •

و اصطالحات خارجي  ها هكارگيري كلمد از به شوبايستي تا حد امكان سعي حراست از زبان فارسي مي
ت خارجي را در زيرنويس نامه اجتناب گردد و از معادل فارسي آنها استفاده شود و اصطالحادر متن پايان

صورت متداول نبودن آنها  نام نويسندگان و پژوهشگران به صورت فارسي در متن قيد شده و در. ارائه داد
 .از پانوشته استفاده شود

 .ي كلمات خشك و سنگين استفاده شودنامه از اصطالحات روزمره اما گويا و فصيح، به جادر پايان •
تواند يك كلمه يا مجموع چند كلمه باشد و بر روي هم پيام كاملي جمله داراي فاعل و فعل است كه مي •

جزء  در صورت اجبار آنرابنابراين از نوشتن جمالت طوالني پرهيز گردد . اندرا از نويسنده به خواننده برس
 .جزء نماييد

 2يا مايل 1معموليويژگيهاي تحريري كميتها و متغيرها نظير، نوع فونت، اندازه، پررنگ يا كمرنگ بودن،  •
 .و فرمولها بطور ثابت باقي بماندپايان نامه متن بايستي در تمام بودن 

 .شود؛ بلكه يك عبارت استعنوان يك بخش، قسمتي از جمله آن بخش محسوب نميتوجه شود كه  •
همانند يك  "مقدمه"هاي پايان نامه بايستي با يك مقدمه شروع شود، ولي الزم نيست كلمه تمام فصل •

 .وان اصلي در ابتداي فصل ذكر گرددعن
 .هاي مورد استفاده را تعريف نماييدقبل از هر خبر واژه •
ر يك سطر و خرا آ "مي"توان قسمتي مثل و غيره نمي "گرددمي بر"، "شودمي"از قبيل  در كلماتي •

 . را اول سطر بعدي نوشت "شود"قسمت بعدي، يعني 
                                                 

١ Regular 
٢ Italic 
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  شود، مي شوند مانندمي تحريرحروف اضافه نظير به، مي، و غيره بدون اتصال به كلمات متعاقب خود  •
 ترتيب و غيره صورت، بهبه

 ...  "خطوط"بجاي  "ها خط"مثل . هاي جمع استفاده نشود ر براي بيان اسمسجمع مك تا جاي ممكن از •
  

  هانكاتي مهم در نوشتن بندها و پاراگراف
بنابراين در هر . هايي كه فكر واحدي را بيان كندبند يا پاراگراف عبارت است از جمله يا مجموعه جمله •

  .فكر را گنجاند توان يك ايده ياپاراگراف تنها مي
هدف يا  آن پاراگراف، اين هاي هجملآن پاراگراف است و ساير  هدف يا ايدهاولين جمله يك پاراگراف،  •

 .كندرا حمايت مي ايده
از اين رو الزم است هر يك از اجزاي مهم . شودگاهي پاراگرافي در بيست سطر يا بيشتر نوشته مي •

 .مشخص سازيم) -(يره اره يا خط تپاراگراف را در سطرهاي زير هم آورده، با شم
 .شودگيري زيادتر ميكمتر و بهره هر چه بندهاي يك نوشته زيادتر باشد، تنوع بيشتر، خستگي •
 تواند مسير فكر نويسنده را دنبال كند واگر اجزاي فرعي هر پاراگراف زير هم قرار گيرد، خواننده بهتر مي •

 .تر و سريعتر بگيردپيام را روشن
 .كردن مطالب قبلي است، ضروري است اش تنها خالصهظيفهآوردن پاراگرافي كه و •

  
  فوايد استفاده از بند يا پاراگراف 

  شكستن يكنواختي •
 كمك به درك تقسيم بندي موضوع •
 مشخص ساختن جزئي از كل موضوع  •
 گذاشتن فاصله سفيد براي بهتر ديدن •
 جلب توجه خواننده به تغيير موضوع يا موضوعات فرعي •
  ر مطلبآساني مراجعه به ه •

  
  و شكل ها جدول ها  6-6

          در ايجاد نمودارها بسته به نوع كاربرد، از. توليد شده باشند رايانهبه كمك بايد تا جاي ممكن  و شكلها نمودارها
  .استفاده شده باشد  Free Handو يا  Adobe Illustrator , Excel , Tecplotمربوطه نظير افزارهاي نرم

وضوح كافي  بااز آنها  تصويربردارياي كه به گونه. كيفيت مناسب تهيه شوند ها بايد باشكل تمامي نمودارها و
هاي فصل شكلبه عنوان نمونه براي  .گذاري شوندگيري در هر فصل شمارههمچنين بايد به ترتيب قرار. انجام شود

نين همچ. ه شده باشد، بايد در عنوان آن ذكر گرددچنانچه از مرجعي گرفت. ، ذكر شود...،  2- 2،  1-2 شكل، 2
 شكلهاعنوان و . ها و نمودارها اشاره شود و هر كدام در جاي مورد اشاره واقع گرددالزم است در متن به كليه شكل

فاصله . گردد تحرير 12 اندازهو وسط چين،  رنگ پر و به صورت نازنينبي بايد در زير آنها قيد شود و با فونت 
سطر بااليي تا فاصله و  باشد )ي متنمطابق با بدنه(سانتي متر  2/1ن آن تا خود شكل يا نمودار به اندازه عنوا

  .باشدسانتي متر  2تا نمودار يا شكل عنوان آن و سطر پاييني 
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  . وست آوردتوان آنرا در انتها تا نمود و درپيبزرگتر باشد، مي )A4(چنانچه از نقشه استفاده شود و ابعاد آن از كاغذ 
  .گرددمي در باالي جدول قيد آننوان باشد، با اين تفاوت كه عها مينيز همانند نمودارها و شكل ها جدول

  
  پانوشت يا زيرنويس 6-7

در همان  زيرنويستوان آن را به صورت ته باشد، ميدر صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داش
اي است كه گونهباشند، ليكن ماهيت آنها بهي ميپژوهشا اگر چه جزء ضروري نوشته هزيرنويس. صفحه ارائه نمود

گردد، نقل قول مي) ها(كه در متن از آن مراجعيهمچنين بايد مشخصات . توان آن را در متن نوشته جاي دادنمي
ردند، بايد در زيرنويس به زبان گهاي التين كه در بدنه متن به زبان فارسي ارائه ميكليه نام. دشوارائه  زيرنويسدر 

  .  اصلي آورده شوند
 تحريرقرار دارد، اي كه به صورت كوچك در قسمت باال و سمت چپ آن در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره

 "1"در هر صفحه از  ها زيرنويسگذاري  شماره. گردد، توضيح مربوط به آن شماره ارائه ميزيرنويسمي شود و در 
   .دشو آغاز مي

از  افقي خطرسم ها بايد با زيرنويس. ئه گردداكوچكتر ار اندازه 2تواند همان فونت بدنه متن و فونت زيرنويس مي
 زيرنويس .ستون ارائه داد 2در صورتي كه تعداد شمارگان آن زياد گردد، بهتر است آنها را در . صفحه جدا گردند

  .رائه دهيدهاي زيرنويس را با شماره فارسي او كليه شمارهچين زيرنويس انگليسي را چپ  وفارسي را راست چين 
  
  التين در متن هاي  درج واژه 6-8

گردند، بايد هاي التين كه در متن به زبان فارسي ارائه ميهمانگونه كه در قسمت زيرنويس اشاره گرديد، كليه نام
فهرست  در متن استفاده شود، بايد در قسمتئم اختصاري الچنانچه از ع. در زيرنويس به زبان اصلي آورده شوند

به  12 اندازهو با  تايمز نيورمناز فونت در بدنه متن التين هاي  هبراي كلم .)6پيوست (عالئم به آنها اشاره گردد 
     .گردد تحريراشاره شده،  اندازهبراي عناوين هم با همين فونت و با  .استفاده شودصورت معمولي 

  
  هافرمولروابط رياضي و  6-9

       گذاريآيند، در داخل پرانتز به عدد شماره ترتيبي كه در متن ميطور جداگانه و بهها در هر فصل بهفرمول
ها در كليه پارامترهاي فرمول. گردد و شماره آن در سمت راستفرمول به صورت چپ چين ارائه مي. شوندمي

توان به توضيح آنها ياز باشد در خط بعد از فرمول نيز ميابتداي فهرست عالئم بايد تعريف گردند و چنانچه ن
هر فرمول در . اي قرار گيرند كه فرمول قرار گرفته استتوجه شود كه توضيحات فرمول در همان صفحه. پرداخت

   .ودش تحريرخطي جداگانه از متن 
  :عنوان نمونه 
 )5 -3(                                                                                                                     

,F ma= 
  .پنجم استاز فصل  3فرمول شماره بيانگر كه 

هاي در صورت استفاده از عالمت. شوند تحريراالمكان به صورت ايتاليك كار رفته در فرمولها بايد حتيمتغيرهاي به
به عنوان مثال به نمونه زير توجه . دن، توضيح داده شو)نامه و حداقل يكبار در طول پايان( لخاص بايد ذيل فرمو

  :نماييد
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( )Τ

15 3 , trac ( )nx v v u J x< >′+ 〈 〉 + Ψ + =
r r

&& τ τ  

2مشتق دوم نسبت به زمان يعني  &&كه در آن منظور از 

2
d
dt

  ،,〈 ترانهاده ماتريس،  T، رداردو ب ضرب داخلي 〈
dيعنيمشتق نسبت به مكان  ′

dx  ،( )trac  1رد يا تريس ماتريس و ( )J x<   .باشدتابع بسل نوع يك مي <
  

  :مثال. ستفاده شوداحروف و كوچك  حالت معمولياز هاي آنها  معكوسو  ، هذلولويهاي مثلثاتيتابع تحريربراي 
sin x           

 
  معمولي                    ايتاليك  

  : اشاره نمودتوان  ميبه عنوان ويرايش صحيح نيز هاي زير  به نمونهيا 
 ( )( ) ( )23 11 11

2 250sin tan ,x y z−+ )يا            = ) ( )2 31 11
2 250sin arctan ,x y z+ =  

( )2 2 2 1 2sin 5 sinh tanh cosh ,x y y x y−= + + +  
  :توان به موارد زير اشاره نمود مياين توابع از ويرايش نادرست هايي  مثال ،يا به عنوان نمونه

[ ]2sin x    2  ياsinx  

  .باشنديكديگر كامالً مشابه  ها و در متن بايد حالت حروف و متغيرهاي استفاده شده در فرمول اندازه،
 
   فارسي و خارجي مراجعفهرست   6-10

مورد ت كتابها، نشريات و مقاالت مختلف شود كه شامل فهرسنامه آورده ميپس از اتمام پايان هاجعفهرست مر
  .نامه بوده استاستفاده نويسنده به منظور نگارش پايان

  
  مراجعچند در خصوص ارائه فهرست  هايينكته
رتيب ارجاع در طول متن انجام گذاري براي مراجع فارسي و انگليسي به صورت همزمان و به تارهشم •

 .شود
 .قرار گيرد ]كروشه[ گذاري به عدد صورت پذيرد و شماره در درونشماره •
 .نوان همانند متن اصلي رفتار گرددبدنه متن و ع اندازهدر خصوص فونت و  •
، عالوه بر ذكر نام كتاب و نام نويسنده آن در مراجعفهرست نامه به جهت ارجاع متن اصلي پايان •

دقت شود كه شماره  .ارجاع داد مراجعآنرا به فهرست  ]كروشه[ دروننويس، الزم است با ذكر شماره زير
ن به نامه و جهت ارجاع متاي باشد كه در متن پايانرديف هر مرجع به طور صحيح و مطابق با شماره

 .فته استصورت گر مراجعفهرست 
شماره رديف هر مرجع، مشخصات كامل آن مرجع به طور صحيح و به ترتيب خاصي كه  تحريرپس از  •

 .گيرد آورده خواهد شد، قرار
التين، نخستين حرف از كلمات مربوط به نام و نام خانوادگي نويسندگان، نام ناشر،  تحريردر صورت  •

 .التين نوشته شودبزرگ  عنوان مقاله يا كتاب، عنوان نشريه و غيره با حروف



 

13 

مخفف برخي كلمات استفاده  جلوگيري از طوالني شدن جمالت از خارجي، به منظور مراجعدر فهرست  •
،  Volumeبه جاي  .vol: از قبيل. به خصوص كلماتي كه به طور مكرر در فهرست تكرار شده است. دشو
J.  به جايJournal ،Sci.  به جايScience،  Mech.   به جايMechanical  و... 

 .دشو تحرير " . " هر مخفف، يك نقطه تحريرپس از  •
  
   نحوه آوردن انواع فهرست مراجع  

  كتابها -
  :ارائه گرديده است دقيقاً به همين ترتيبي كه در زير

  )سال نشر(ناشر، : ويرايش، محل نشر ،عنوان ،نام خانوادگي، نام
و نام هر سه به ترتيبي كه پشت  خانوادگييسنده باشد نام اگر كتاب داراي دو يا سه نو. ، نامخانوادگينام  -1

) ،(و نام عالمت ويرگول  خانوادگيدر اين صورت پس از هر نام . شودجلد كتاب آمده است، نوشته مي
گردد و كلمه و اما اگر بيش از سه نويسنده داشته باشد، تنها نام اولين نويسنده ذكر مي. قرار گيرد

دس از جلوي نام مولف القاب و عناويني از قبيل دكتر، استاد، مهن. شودآورده مي به دنبال آن "ديگران"
  .شوندحذف مي

حرف اول عنوان كتاب به صورت و ) ايتاليك(عنوان كتاب به صورت مورب . عنوان كامل شامل زير عنوان -2
 .باشد حرف بزرگ التين

 .اب ذكر شودپس از نام كتمترجم اگر كتاب ترجمه باشد نام خانوادگي و نام  -3
 .كتاب به صورت مجموعه مقاالت باشدنام ويراستاران در صورتيكه  -4
نام سلسله "تعداد جلدها، چاپ چندم، : در صورت وجود به ترتيب عبارت است از. مشخصات چاپ كتاب -5

 )داخل گيومه( "انتشارات
 نام ناشر، تاريخ چاپ، شماره جلد در صورت استفاده از جلد خاصي . محل نشر -6
، اگر به چند صفحه در انتها اگر ارجاع تنها به يك صفحه از كتاب باشد ذكر همان شماره. ارجاعصفحات  -7

 120-130يا صفحات  120-130ص و در فارسي ص  pp.120-130متوالي ارجاع شود در التين
 (:)شوند به استثناء محل نشر كه بعد از آن عالمت كليه موارد ذكر شده با ويرگول از يكديگر جدا مي -8

   .شودآورده مي
  :مثال

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، : چاپ اول، تهران ،فرهنگ اصطالحات حقوقي التيني ،طالقاني، محمد ]1[
1366 

  :نويسنده 2و داراي 
[2] Kantz, H., Schreiber, T., Nonlinear Time Series Analysis, 2nd ed., Cambridge: 

Cambridge University Press , 2004 
  مجالت هايلهمقا -

  ، شماره دوره يا سال، شماره صفحات مقالهنام نشريه، "عنوان مقاله "،نامنام خانوادگي، 
  :مثال

[3] Low, B.K., “Reliability Analysis of Wedges”, Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, 1997, pp. 498-505 
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  هاكنفرانس هايمقاله -
، شماره سالشماره جلد، ناشر، : ، محل نشرعنوان مجموعه مقاالت ،"نام سمينار" ،نام خانوادگي، نام

  صفحات
  :مثال

، تكنولوژي و توسعه، مجموعه مقاالت دومين سمينار علم، "نظام انتقال يا جذب تكنولوژي" ،حقيقت، بهروز ]4[
  16، ص  1372، 1دانشگاه صنعتي شريف، ج : تهران

  
  هاي تحصيلينامهنپايا -

  نام دانشكده، نام دانشگاه، سالگروه ، درجه تحصيلي،  ،"عنوان پايان نامه" ،نام خانوادگي، نام
، "هاي فوالدي در انتقال گازهاي پلي اتيلني به جاي لولهچگونگي و بررسي استفاده از لوله "،نصيريان، علي ]5[

  85ه مهندسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اسفند پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مكانيك، دانشكد
  استانداردها -

  كد و شماره استاندارد، سال ،"عنوان" ،نام سازمان
[6] American Society  for Testing and Materials, “ Standard Test Method for 

Hydroquinone in Vinyl Acetate”,  ASTM D2193,  1989 
  
  الكترونيكي هايمرجع -

مولف يا پديدآورنده اثر، عنوان مدرك، عنوان مركز يا : اينترنتي بايستي مواردي از قبيل مراجعدر استناد به 
ون هر لحظه ممكن است نشاني يك چدر ضمن . سازمان انتشار دهنده، تاريخ انتشار و آدرس سايت گنجانده شود

   .سايت تغيير كند، ضروري است تاريخ مشاهده نيز قيد شود
  
  وعه مقاالتمجم -

در صورت موجود ( تاريخ آخرين ويرايش. ناشر، تاريخ انتشار :محل نشر، "عنوان كتاب"،نام خانوادگي، نام
  ]تاريخ مشاهده [، >نشاني دسترسي<، ]نوع رسانه[). بودن
  :مثال

[7] Rijsberjen, C.J. Van, “ Information Retrieval ”, London: Butterworths, 1976. 17 Aug 
1999. 

[Online]. <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.html>. [12 Feb 2004] 
 

   هاپيوست  -7
است كه آوردن آنها در متن  از طريق ارائه مطالبي هنامها، درك بهتر موضوع پايانكار بردن پيوستهدف از به

ها، يا اطالعات ها، فرم، نقشههاآماري، تصوير يها جدولها حاوي پيوست. تواند ايجاد گسستگي نمايدمياصلي 
هايي ها داراي تفاوتچنانچه مطالب پيوست. اي به آنها اشاره شده استمشابهي است كه در متن اصلي به گونه

در صورتي كه از مواد يا وسايل خاصي استفاده . بندي نمودتوان آنها را به چند پيوست مختلف طبقهباشند، مي
ر نام شركت عرضه كننده و به همراه مشخصات كامل فني در پيوستي جداگانه ارائه شود، بايد اين وسايل با ذك

  .گردند



 

15 

همانند عنوان هر فصل در را با عنوان آن  ههمرانام پيوست  ياشماره توان ميقبل از شروع هرپيوست،  •
 .نظر گرفت

  .گذاري نمود نام يا حروف فارسي بجداتوان به كمك حروف  ها را مي پيوست •
گذاري شده و  هاي درون هر پيوست به ترتيب ذكر در متن پيوست شماره ها و جدول ا، شكله فرمول •

 .شود رة آنها شامل شمارة پيوست ميشما
  
   چكيده پايان نامه به زبان انگليسي  - 8

.  نمود تحرير 10و در فرم پيوست  برگرداندهبه زبان انگليسي را عيناً متن چكيده فارسي  بايد 1در چكيده انگليسي
 9به پيوست  .انتخاب شود متر منفردسانتي 1ها  فاصله خط. باشد مي 10و اندازة مورد استفاده تايمز نيورومن فونت

  .مراجعه شود
  
   صفحه عنوان به زبان انگليسي  - 9

و ساير موارد مشابه صفحه  رومن تايمز نيوفونت آن . باشدترجمه صفحه عنوان داخلي فارسي مي عيناً اين صفحه
  .مراجعه شود 10 به پيوست .باشدالتحصيالن دكتري مياين صفحه فقط براي فارغ.باشدميور مذك

  

                                                 
١Abstract 
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    )2پيوست  -پايان نامهجلد داخلي (صفحه عنوان و  )1پيوست (طرح روي جلد 
  

  دانشگاه آزاد اسالمي
  واحد اهواز

  
  )M.Sc(پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد 

  مهندسي مكانيك :رشته
  طراحي كاربردي :گرايش

  
  :عنوان

 لندر موتور با جنستحليل تنش ترمواالستيك در بوش سي
FGM  

  
  :استاد راهنما 

  دكتر عباس رهي
  

  :استاد مشاور
  دكتر مهدي حمزه اي

  
  :نگارش

  محمد مفيد
  
  
  
  1390 تابستان
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  )3پيوست شماره (فرم ارزشيابي 
  بسمه تعالي

  
  اهوازآزاد اسالمي واحد دانشگاه 

                  
      

  )دوره كارشناسي ارشد پايان نامهنتيجه ارزشيابي ( 
  

                      رشته   دانشجوي خانم                   /آقاي پايان نامهد شووسيله گواهي مي بدين
  :تحت عنوان                      به شماره دانشجويي       از دانشكده                 

  
در تاريخ                                توسط هيئت داوران  دكتري/ ه كارشناسي ارشدجهت اخذ درج

  .مورد ارزشيابي قرار گرفت و با درجه                            تصويب گرديد
  
  امضا      مرتبه علمي        :اعضا هيئت داوران - 1
  

  :استاد راهنما - الف 

  :استاد مشاور -ب 

  :1داور –ج 

  :2داور  –د 

  :نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه – هـ
  
  :مدير گروه - 2
  
  :دانشكده رئيس - 3
  
  :معاون پژوهش و فناوري دانشگاه  - 4
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  )4پيوست شماره (فرم چكيده پايان نامه 
  

  چكيده 
 

بايست  چكيده شامل محتواي كلي پايان نامه و بيانگر هدف و نتيجه پژوهش است كه به صورت فشرده، مي
همچنين چكيده، . عات مندرج در پايان نامه را، بدون ارائه هرگونه مرجعي به خواننده منتقل نمايدحداكثر اطال
بايست لذا در نگارش آن مي. دارداي از پايان نامه است كه خواننده بيشترين توجه را به آن مبذول مياولين صفحه

  :به طور كلي چكيده شامل سه قسمت است. دقت فراوان را به كار برد
  معرفي پروژه حداكثر در يك پاراگراف •
 كارهاي انجام شده رد پايان نامه •
  نتايج به دست آمده به همراه پيشنهاداتي براي ادامه پژوهش •

در انتهاي چكيده ذكر . ها و اعداد در چكيده جلوگيري شودها، فرمولهاي التين، مخفف بهتر است از آوردن جمله
  . كليد واژه اجباري است 5تا  3

خط، با  20ارائه گرديده، در يك صفحه و حداكثر در 4ه پايان نامه بايد در فرمي كه به عنوان پيوست شماره چكيد
  .انتخاب شود 1سانتي متر و منفرد 1ها  فاصله خط. تحرير گردد 12فونت بي نازنين و اندازه 

  
  

                                                 
١ Single 
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  سانتيمتر   6                                     )5پيوست شماره (
  

  ت مطالبفهرس
  

  صفحه                           موضوع
  الف................................................................................................................................................................................. فرم ارزشيابي

  ب............................................................................................................................................................................................اهدا نامه
  پ.............................................................................................................................................................................................قدرداني

  ت................................................................................................................................................................................فهرست مطالب
  ث............................................................................................................................................................................شكل ها فهرست 
  ج........................................................................................................................................................................... جدول هافهرست 

  چ...............................................................................................................................................................................ساير فهرست ها
  ح.................................................................................................................................................به زبان فارسي پايان نامهچكيده 

  
  فصل اول 

  1..........................................................................................................................................................مقدمه 
1 -1 .........................................................................................................................................................................................1  
1 -2 ..........................................................................................................................................................................................2  
1 -3 .........................................................................................................................................................................................3  

1 -3 -1 .............................................................................................................................................................................4  
1 -3 -2 .............................................................................................................................................................................5  
  

  
  فصل دوم

  5...............................................................................................................................................عنوان فصل 
1 -2..........................................................................................................................................................................................6  
2 -2 .........................................................................................................................................................................................7  

2 -2 -1 ............................................................................................................................................................................8  
2 -2 -2 ............................................................................................................................................................................8  
2 -2 -3 ...........................................................................................................................................................................9  

  فصلسانتي متر دورتر از عنوان   /.5
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  سانتيمتر 6                                   )6شماره پيوست ( 

  
  شكل هافهرست 

  
  5...................................................................................................................................عنوان شكل :  1-1شكل 
  7...................................................................................................................................عنوان شكل :  2-1شكل 

-  
-  

  85................................................................................................................................عنوان شكل :  1-5شكل 
  87................................................................................................................................عنوان شكل :  2-5شكل 

-  
-  
-  
-  
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  سانتيمتر 6                                         )7پيوست شماره (
  

  و اختصارها هامتفهرست عال
  
  

b   عرض تير  
C  نرمي  
E  دول يانگم  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
α  ضريب انبساط حرارتي  
β  ضريب ويژه  
δ  تغيير مكان  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

FEM  مدل المان محدود  
SEM  ميكروسكوپ الكترونيكي  
PSD                 Power Spectral Density 
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  سانتيمتر 6                          صفحه اول فصل) 8پيوست (
  سومفصل 

  مترسانتي 2                      
  عنوان فصل

  سانتيمتر  3                                                              
     

شماره فصل در ابتداي سمت . در ابتداي هر فصل، شماره فصل و سپس عنوان آن فصل قيد گردد
انتخاب  16 اندازهبا  پررنگو به صورت ,Titr , Zar   Trafficچپ صفحه و با يكي از فونت هاي

 پررنگسانتي متر پايين تر از عنوان اصلي با يكي از همين فونت ها و به صورت  2به فاصله . گردد
  . سانتي متر پايين تر از آن بدنه متن آغاز گردد 3به فاصله . و وسط چين قرار گيرد 18 اندازهبا 

  )خط 2به اندازه (سانتيمتر  2.4
    زير عنوان        3- 1

 فاصله كليه. شوند تحرير پررنگبدنه متن و به صورت  اندازهزير عنوان ها با همان فونت و 
  .سانتي متر باشد 2.4ها تا متن باال به اندازه زير عنوان

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 مترسانتي1

 سانتيمتر 4

 سانتيمتر3.5

 مترسانتي2
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  )9پيوست شماره (به زبان انگليسي پايان نامهفرم چكيده 
 
Abstract: 
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