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  مكانيك آيين نامه تدوين پايان نامه گروه مهندسي 
 

 يمشخصات ظاهر) الف
 

 .شود ينيو حروفچ پيتا Word با برنامه ستيبا يرساله م اي نامه انيمطالب و مندرجات پا هيكل  - 1

 .كوب چاپ شود نقره ايآن بصورت زركوب  يانتخاب و مندرجات رو نگورياز نوع گال نامه انيجلد پا  - 2

 .باشد طوسي مي بايست ساخت و توليدكارشناسي مهندسي نامه  نايرنگ جلد پا  - 3
 
 جلد يشرح رو) ب
 

 ريسا نيمربوطه و همچن شيو گرا يلي، رشته تحصيليبا توجه به مقطع تحص ستيبا يم انيدانشجو
 ]يليو سال تحص) دانشجو(استادان راهنما ، نام نگارنده  اينام استاد  نامه، انيپا ايعنوان رساله [مشخصات 
 .نديكوب نما نقره ايجلد آن طالكوب  يو بر رو ميتنظرساله خود را  اي نامه انيجلد پا يصفحه رو

 
كه فاصله  يبطور رديجلد قرار گباالي   قسمت وسطدر  cm 3 و عرض cm 4 آرم دانشگاه به طول - 1

 .باشد cm 1/5 آن از باال و سمت چپ جلد ييلبه ابتدا

 . كامالً در وسط قرار گرفته باشد ديرف چپ و راست آن باجلد نسبت به دو ط يتمام مندرجات رو - 2
 

 )ييصفحات ابتدا( يصفحات فرع) ج
 

 حروف ابجد اي يفارس يبا حروف الفبا يصفحات فرع يگذار نحوه شماره  - 1

باشد و با شماره صفحه  مياهللا الرحمن الرح بسم) آستر بدرقه( ديصفحه پس از جلد و صفحه سف نياول  - 2
 .شود يگذار شماره» الف« يفرع

قرار » ب«جلد در صفحه  يرو يها فونت ها و  فاصله ب،يجلد، با همان ترت يمندرجات رو هيكل  - 3
 .رديگ

 .شود ميصفحه تنظ كيحداكثر در  يمتن سپاسگزار. اختصاص دارد هايبه سپاسگزار» ج«صفحه   - 4

 .ز كندصفحه تجاو كياز  ديقسمت نبا نيمطالب ا. باشد يم» به ميتقد«مربوط به » د«صفحه  - 5

 ده،يفهرست شامل چك. اختصاص دارد) فهرست مندرجات(به فهرست مطالب  يصفحات بعد  - 6
و ) ازيدر صورت ن( ها ربخشيز نيها و همچن ها و عنوان فصل ها، فصل ها و عنوان بخش مقدمه، بخش

 .شود ديفهرست مطالب ق نياز عناو كيالزم است شماره صفحه در مقابل هر. باشد يفهرست منابع م
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 يصفحات اصل) د
 

رساله  اي نامه انيپا يخالصه فارس اي دهيچك شود يمشخص م 1كه با شماره صفحه  يصفحه اصل نياول - 1
 . گردد ميتنظ ستيبا يصفحه م يكحداكثر در  دهيمتن چك. است

 :باشد يم ريرساله به صورت ز اي نامه انيفصول پا يبرا يشنهاديپ بيو ترت يتوال ده،يبعد از اتمام چك  - 2
 

  اهداف پژوهش، ق،يمسئله، ضرورت انجام تحق انيشامل مقدمه، طرح موضوع، ب( اتيكل –اول  صلف
 )دست نياز ا يها و موارد واژه فيتعار ها، هيسؤاالت و فرض

 .قيتحق نهيشيسابقه و پ ،يها و مبان و مستندات، چارچوب اتيادب –دوم  فصل

 .قيتحق يش اجرارو اي قيتحق يشناس روش ايها  مواد و روش –سوم  فصل

 .قيحاصل از تحق جينتا انيو ب ليو تحل هيتجز –چهارم  فصل

 يبند و جمع يريگ جهيو نت ريبحث و تفس –پنجم  فصل
 

 )يفارس ريو سپس غ يابتدا فارس(منابع  -   

 دست نياز ا ينمودارها و موارد ها، وستيپ -    
 

 :مهم تذكرات
 

در . شود پيسرصفحه تا ايبصورت ساده و بدون استفاده از كادر و  ستيبا يم يصفحات اصل - 1
متن آن . در نظر گرفته شود cm 1 گريكديو فاصله سطرها از  cm 16 طول هر سطر يصفحات اصل

سطر باشد فاصله هر  22و حداقل  27لوتوس نازك و تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر  14 فونتبا 
 3 صفحه يسطر از باال نيفاصله اول. باشد cm 2 از سمت چپو  cm 3 سطر از سمت راست كاغذ

cm  3 صفحه نييسطر از پا نيو فاصله آخر cm يبصورت اعداد فارس يشماره صفحات اصل. باشد 
 .رديدر وسط صفحه قرار گ  و كامالً cm 1/5 صفحه نييشده فاصله آن تا پا پيتا

و از  cm 2 صله هر سطر از سمت راست كاغذفا شود، يم پيتا يخارج يكه به زبانها ييها متن يبرا - 2
از  cm 1/5 فاصله تيبا رعا يضمناً شماره صفحات اصل. در نظر گرفته شود cm 3 سمت چپ آن

 .شود پيو كامالً در وسط صفحه تا نيصفحه بصورت الت نييپا

 :عمل شود ريو فرمولها بصورت ز ها وستيها، پ شكل  ها، موضوع يگذار شماره يبرا - 3
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. گردد ياند مشخص م جدا شده گريكدياز  رهيهر فصل با دو شماره كه با خط ت يها خشاز ب كيهر -
در . بخش موردنظر است بيشماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترت انگريعدد سمت راست ب

در سمت چپ شماره مذكور قرار  ربخشيباشد، شماره هر ز ربخشيز يهر بخش دارا كهيصورت
 .شود يم يگذار شماره 3-4- 2بخش چهارمِ فصل دوم بصورت  ربخش سوم ازيمثالً ز. رديگ يم

 
شكل در  نيمثالً دهم. باشد يبصورت فوق م زيها ن ها، نمودارها و نقشه ها، جدول شكل يگذار شماره -

 .شود ينوشته م) 10- 3شكل (فصل سوم بصورت 
 

» ب« وستير پجدول د نيو بعنوان مثال سوم. شود يم ينامگذار يفارس يبا حروف الفبا ها وستيپ -
 .شود ينوشته م) 3-جدول ب(بصورت 

 
شماره فصل و عدد سمت چپ  انگريعدد سمت راست ب زيروابط و فرمولها ن يگذار شماره يبرا  -

 .شود ينوشته م) 4-3(رابطه در فصل سوم بصورت  نيمثالً چهارم. شماره رابطه موردنظر است

  :توجه شود ريهنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل ز - 4

   .باشد يفارس ينوشتن منابع بر حسب حروف الفبا بيترت –لف ا

  .نوشته شود يفارس ريو سپس منابع غ يابتدا منابع فارس –ب 

  :باشد رينوشتن مشخصات هر منبع بصورت ز بيترت –ج 

از  يبرخ يبرا(سال انتشار . 4 سندهينام كوچك نو. 3 سندهينو ينام خانوادگ. 2 فيشماره و رد .1
 اي نامه انيعنوان كتاب، مقاله، گزارش، پا. 5) شود يسال انتشار در آخر آورده م يعلوم انسان يها رشته

كه  يا نام دانشگاهيكه مقاله در آن چاپ شده و  يموسسه علم اي نارينام ناشر، مجله، سم. 6رساله 
كه مطلب  يشماره صفحات. 7) شود ديشماره و سال مجله ق(است  دهيدر آنجا ارائه گرد نامه انيپا

 .موردنظر از آن استخراج شده است

معاونت شده به  يرساله مجلد صحاف اي نامه انينسخه پا 2در مرحله بعد از دفاع الزم است تعداد  - 5
 .ارائه شودپژوهشي و استاد راهنما 

 


