
  معماري دانشگاه البرز  نامه کارشناسیساختار(نحوه) تدوین پایان

  نامه:ها و ترتیب پایانبخشالف. 

  صفحه عنوان (طرح جلد فارسی)
  صفحه بسم اله

   منشور اخالق پژوهش
  صورتجلسه دفاعفرم تصویر 
  (اختیاري) تقدیم

  (اختیاري) تقدیر و تشکر
  کلمه) 300(حداکثر  چکیده فارسی
  ها)ها، عنوان کتاب نامه و عناوین پیوست(شامل عناوین اصلی و فرعی فصل فهرست مطالب

  (در صورت وجود) هافهرست جداول و شکل
  (در صورت وجود) فهرست عالئم و اختصارات

  متن اصلی
  (در صورت وجود) هانویسپی

  منابع و ماخذ
  (اختیاري) فهرست اعالم

  (در صورت وجود) هاپیوست
  چکیده انگلیسی

  (طرح جلد انگلیسی) صفحه عنوان انگلیسی

  ب. شیوه نگارش:

  . کاغذ، چاپ و قلم1
باشـد. تمـامی   ) مـی A4(کاغذ  سانتیمتر 0/21*  7/29نامه باید بر روي کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ کلیه قسمتهاي پایان

  گردد.  روي کاغذ تایپ یکبر متنها 
(بـر    )B Lotus   (تـوپر   14 لوتوسبی  فارسی ، براي عناوین )B Lotus( 14نازك  لوتوسبی نامه براي فارسی نوع قلم متن پایان

نامـه بـراي   نوع قلم مـتن پایـان  ؛  )B Lotus( 12نازك  لوتوسبی  ها نیزپاورقیو ) 18هاي بزرگتر تـا  حسب عنوان و زیرعنوان
  تایپ شود. )B Lotus( 9لوتوس نازكبی  توان و اندیس آنها با. همچنین باشدمی Times New Roman 12انگلیسی 

  تایپ شود. Math 11عالئم ریاضی و یونانی با 

  . فاصله گذاري و حاشیه بندي2
است. حاشیه سمت راست و بـاال   lines 1/5باشد. اما فاصله سطرها در چکیده برابر  singleنامه به صورت فاصله سطرها در تمامی پایان

در  نامـه رعایـت شـود.   ها باید در سرتاسر پایاناین حاشیهباشد. سانتیمتر می 5/2سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  3مساوي 



 A3داخل حاشیه باشد، با کوچک کردن آنها یا بـا اسـتفاده از کاغـذ     ها یا جداول بزرگتر از فضايصورتی که در برخی موارد اندازه شکل
  گردد.(به صورت تاخورده)، حاشیه رعایت می

  . شماره گذاري3
، تقـدیم، سپاسـگزاري و   صورتجلسـه دفـاع  فرم تصویر (طرح جلد فارسی)، بسم اله، منشور اخالق،  صفحات ابتدایی شامل: صفحه عنوان
  شوند. چکیده فارسی شماره گذاري نمی

  شوند: الف، ب، پ، ...صفحات فهرست مطالب با حروف فارسی شماره گذاري می
تمامی صفحات متن اصلی که از مقدمه یا فصـل نخسـت شـروع    ، ... 3، 2، 1 شوند:صفحات مطالب نیز با اعداد فارسی شماره گذاري می

گـردد. شـماره   ها نیـز مـی  د باید شماره گذاري شوند. شماره گذاري شامل صفحات حاوي محتوي شکل، جدول، منابع و پیوستنشومی
سانتیمتر از لبه پایین است. صفحات جداکننـده فصـول    5/1گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود صفحه در پایین و وسط صفحه قرار می

هـا بـه عـدد شـماره     هـا و زیـربخش  بخـش گردد. حات بوده و در شمارش تعداد صفحات لحاظ میجزو صف شوند ولیشماره گذاري نمی
 4بیان کننـده زیـربخش    4-2-3 شوند. به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود . مثالًگذاري می

  فصل سوم است. 2از بخش 

  ها . جداول و شکل4
اي که کپی تهیه شده از آنها از وضـوح  ها) و جداول باید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به گونهنمودارها و منحنی(تصاویر،  هاتمامی شکل

ها باید به ترتیـب ظهـور در هـر    ها و جدولشوند. تمامى شکلها با لفظ شکل نامیده میکافی برخوردار باشد. تصاویر، نمودارها و منحنی
و .... عنـوان   1-3، جدول 3هاى فصل و ... براى جدول 2ـ2، جدول 1ـ2، جدول 2هاى فصل اى جدولگذارى شوند. مثالً برفصل شماره

گردد. چنانچه جدول یا شکلى از مرجعى آورده شده است، مرجـع در عنـوان   ها در زیر آنها درج مىها در باالى آنها و عنوان شکلجدول
  ها، در متن اصلی ارجاع وجود داشته باشد.ها و جدولشکلگردد. همچنین الزم است به کلیه جدول یا شکل ذکر مى

  هانویس. پی5
  توان به صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود.در صورتى که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصى داشته باشد، توضیح را مى

شود، مشخص شـده و در زیرنـویس   چپ آن چاپ مىاى، که به صورت کوچک در باال و سمت در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره
شود. مطالب زیرنویس نباید از سه سطر بیشتر شود. چنانچه زیرنویس بیش از سه سطر اسـت، بایـد   توضیح مربوط به آن شماره ارائه مى

  .لى متفاوت باشدتواند با قلم متن اصنامه منتقل گردد. قلم مورد استفاده در زیرنویس مىها در آخر پایاننویسبه بخش پى

  ذکر اعداد در متن .6
باشـد آن عـدد بـا حـروف      10ها و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از شود (غیر از جدولدر مورد اعداد صحیحى که در داخل متن نوشته مى

بـراى مشـخص    .13یـا   46شـود، مثـل   باشد به صورت عدد نوشته مـى  10و بزرگتر از  10؛ و هر گاه  شود، مثل چهار یا هفتنوشته مى
  % . 44شود مثل و چنانچه درصد موردنیاز است از عالمت ً % ً استفاده مى 4/12شود مثل کردن اعداد اعشارى از (/) استفاده مى

  درج لغات التین در متن فارسى .7
شـود. مـثالً در مـتن مایکـل     نویس به زبان التین (یا به زبان اصلى) نوشته مـى هـاى خارجى در متن به زبان فارسى و در پیهـمـه نـام

  .شودنوشته می Michaelنویس آورده شده و در پی



  

  ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ هنحو .8
گیرد اشاره شود. چنانچه در داخل مـتن از یـک منبـع مطلبـى نقـل شـود،       الزم است در متن به کلیه منابعى که مورد استفاده قرار مى

  باشد:گردد. نحوه ارجاع در متن به یکى از دو روش زیر مىشود و مرجع ذکر مىاى باز مىکروشهبالفاصله پس از خاتمه جمله 
شوند. در این روش، مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و ماخـذ ذکـر   گذارى مىآیند شمارهمراجع به ترتیبى که در متن مى -الف

  خواهد گردید.
باشد. در این روش، مراجع به ترتیـب حـروف الفبـاى نـام نویسـنده در فهرسـت       و سال انتشار مىذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده  -ب

  گردد.مراجع ذکر مى
نامه آورد. فهرست منابع بر حسب حروف الفباي فارسی به این ترتیـب  توان در پایان هر فصل و یا در آخر پایانمنابع مورد استفاده را می

  شود:تنظیم می
  . شماره و ردیف1
  خانوادگی نویسنده. نام2
  . حرف اول نام نویسنده3
  . سال انتشار4
(این قسـمت   ارشدکارشناسی یا رساله نامه دوره کارشناسیان پایاننامه تحصیلی همراه با ذکر عنو. عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان5

  باید با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود).
  نامه در آنجا ارائه گردیده است.یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان . نام ناشر، مجله، سمینار6
  . شماره مجله یا شماره جلد کتاب7
هایی که مطلب موردنظر از آنها استخراج شده است (در صورتی که کل منبع موردنظر به عنـوان مرجـع مـورد اسـتفاده     . شماره صفحه8

  ها ندارد).شد لزومی به ذکر شماره صفحهقرار گرفته با
از یکدیگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نویسـنده بعـد از عالمـت نقطـه، از عالمـت      » نقطه«توجه شود که مطالب فوق با عالمت  -

  ویرگول استفاده شود.
اي مورد استفاده قرار گرفته باشـد،  مجلهدر زمینه منابع غیرفارسی، ضمن رعایت مرجع، بر حسب حروف الفباي مربوط، دقت شود اگر  -

  اي براي آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد و در غیر اینصورت، نام کامل مجله قید گردد.در صورتی که نام مخفف شناخته شده
  دادن ضرورت دارد.در زمینه کتابها یا مقاالتی که به یک نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها، ضمن ارجاع  -
  در صورتی که کتاب یا مقاله، اثر ترجمه شده باشد، ذکر نام مترجم، پس از نام نویسنده ضرورت دارد. -

  مثال:
  کتاب:

 خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان کتاب. مترجم. محل نشر: نام ناشرنام -

  انسانی. تهران: سمتاي بر روش تحقیق در علوم ). مقدمه1382نیا، محمدرضا. ( حافظ -
  مقاله:

 خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله. شماره دوره، شماره صفحهنام -



). نقش اطالعات بنیادي حسابداري در پیش بینی بازده سهام. فصلنامه مطالعات حسابداري. شماره 1383ثقفی، علی و شعري، صابر. ( -
  88، ص 8

  نامهمشخصات جلد پایان .9
  باشد.میلیمتر، با روکش چرم مصنوعى (گالینگور) مى 3تا  2ـ جنس جلد از مقوا با ضخامت 

  باشد.می سبز یشمی هاى کارشناسىنامهـ رنـگ جـلد براى پایان
  گردد.به صورت زرکوب چاپ مىو پشت جلد هاى روى جلد ـ نوشته

  Zar 16فونت نویسنده و تاریخ دفاع بر حسب فصل زرکوب شود.نامه و نام عــنوان پایان یا شیرازه، ـ در قـسمت عطف
  باشد.می  مناسب

  شود.هایی که موضوع طوالنی دارند قسمتی از آن درج شده و بقیه به صورت ... اضافه مینامهپایان *

  نامهتکثیر پایان .10

  .باشدپس از تاریخ جلسه دفاعیه می حداکثر یک ماهنامه مهلت قانونی صحافی و تحویل کتابچه پایان
نامه ایرادات آن را تصحیح صحافی پایانقبل از نظرات و اصالحات داوران و استادان اعمال هر دانشجو موظف است بعد از  بعد از دفاعیه 

    نامه به هنگام تحویل آن بر عهده خود دانشجو است.در غیر این صورت برطرف نمودن هرگونه مغایرت در نگارش پایان نمایند.
نسـخه   یـک به استاد راهنما،  PDFو  Wordحاوي فایل  CD عددیک همراه به  ، نامهنسخه چاپی از پایانموظف هستند دانشجویان 

   .تحویل نماینددانشگاه  )معاونت پژوهشی ( کتابخامه مرجعقسمت به ) البرز(فرمت دانشگاه چاپی 
  باشد.نامه به عهده دانشجو میتکثیر و مجلد کردن پایان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نامهپایانو پشت جلد  روشرح  .11



  سانتیمتر) 3 * سانتیمتر 5/2(در ابعاد اه البرز آرم دانشگ

  » موسسه آموزش عالی«عبارت  
  نام واحد دانشگاهی 
  نام گروه آموزشی 
  » ".B.S" نامه براي دریافت درجه کارشناسیپایان«عبارت  
  (نام گرایش تحصیلی)» گرایش«(نام رشته تحصیلی) و کلمه » رشته«کلمه  
  »عنوان«کلمه  
  نامهعنوان پایان 
  »استاد راهنما«عبارت  
  نام استاد راهنما 
  »استاد مشاور«عبارت  
  نام استاد مشاور 
  »نگارش«کلمه  
  نام نگارنده 
  نامه بر حسب فصل مربوط نوشته شود)سال تحصیلی (تاریخ دفاع پایان 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           



  
    

  )B Titr   18 ( موسسه آموزش عالی     
  البرز

  )B zar 16دانشکده ... ، گروه ... (
  )B.S" )B zar 16"ارشددرجه کارشناسینامه براي دریافت پایان

  )B zar 16رشته ... ، گرایش ... (
  
  )B zar 18( عنوان

…………………………….. )B zar 16(  
  
  )B zar 18(استاد راهنما 

……………………. )B zar 16(  
  
  )B zar 18( استاد مشاور

) ...................B zar 16(  
  
  )B zar 18( نگارش

…………………. )B zar 16(  
  

  )B zar 16فصل (
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