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  ب آنهاينامه و ترتانيپا يهاخشب - 1
ر يـ ب ذكـر شـده در ز  يبه ترت يستيها بان بخشيا .ر باشديز يبردهنام هايبخش يد حاويبانامه انيپا

 .شونده يم و تهيتنظ

 نامهجلد پايان 

 1پيوست ( عنوان يصفحه( 

 بسم اهللا يصفحه 

  2پيوست(اظهارنامه فرم( 

 3پيوست( صورتجلسه دفاع(  
 يارياخت(م يا تقدياهدا  يصفحه(  
 ر و تشكر يتقد يصفحه 

 فارسي يچكيده  
 فهرست مطالب 

 فهرست عالئم و اختصارات 

 ول افهرست جد  
 هافهرست شكل 

 يمتن اصل  
  مراجعمنابع و 

 نوشتپي 

 نامهواژه 

 نامهنام 

 هاوستپي  
 انگليسي يچكيده 

 عنوان انگليسي يصفحه 

چاپ  رو متن به صورت پشت و يتمام باشد ومي ) A4كاغذ( cm7/29×21ابعاد كاغذ : كاغذ و چاپ- 2
  .شود



 

يا لوتوس ) BNazanin(نازنين  قلميكنواخت، و  قلمداراي تمامي متن : نوع و اندازه فونت - 3
)BLotus (قلمها و عبارات انگليسي با واژه .استفاده شود 14 يبا اندازه Times New Roman  و

  .نوشته شود pt12 يبا اندازه
 ،است (lines 1.5)خط5/1نامه برابر انيپا يسطرها در تمام يفاصله: يبندهيشو حا يگذارفاصله-4

متر و يسانت 3 و باال  شيرازهسمت  يهيحاش. باشديم خط 1ده برابريا در چكسطره يا فاصلهام
نامه انيد در سرتاسر پايها باهين حاشيا .استمتر يسانت 5/2ن ييو پا مقابل سمت شيرازه يهيحاش
داخل  يبزرگتر از فضا هاجدولا يها شكل يموارد اندازه يكه در برخ يدر صورت. ت شوديرعا
ت يرعا هيحاش) بصورت تاخورده( A3ا با استفاده از كاغذ يها باشد، با كوچك كردن آنها و  هيحاش

 .گردد يم

  صفحات يگذارشماره- 5
  باشد و نبايد جمع كل صفحه مي 100 و منابع متن اصليمطلوب تعداد صفحات حداكثر

  .صفحه بيشتر شود 150نامه از صفحات پايان
 نوشته حروف ابجد  بابا يا فبا حروف ال )يتا اول متن اصل صفحه اهداءاز (ن يشماره صفحات آغاز

  . شوندمي
 شوند يگذارد شمارهيبا و منابع يصفحات متن اصل يتمام .  
 متر  يسانت 5/1شماره صفحه در حدود  يفاصله. رديگين و در وسط قرار مييشماره صفحه در پا

 .ن استيياز لبه پا

 يكه شماره يطوره شوند، بيم يگذارعدد شماره ها باربخشيها و زبخش :هاگذاري بخششماره -6
  : مانند ،بخش بعد از آن آورده شود يفصل در سمت راست و شماره

  .  است 3از فصل  2از بخش  4ربخش يز يان كنندهيب -4- 2- 3
  . است 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1ربخش يز يان كنندهيب -4-1- 2- 3
 ياندازهبا  هابخش عناوين pt16  تيره و بصورت(Bold) شده است. 

 ياندازهها با زيربخش pt14  تيره و بصورت(Bold) شده است.  
ه يت مناسب تهيفيد با كيبا هاجدولو  )رها، نمودارهايتصو(ها شكل يتمام :هاو شكل هاجدول-7

 هاجدولها و شكل يتمام. برخوردار باشد يه شده از آنها از وضوح كافيته يكه كپ يابه گونه. شوند
    و 1-2، جدول 2فصل  هايجدول يمثأل برا، شوند يگذارشمارهب ظهور در هر فصل يد به ترتيبا
آنها  يدر باال هاعنوان جدول. ذكر شود…و  2-3و  1-3، جدول 3فصل  هايجدول ي، برا…و 2- 2

 و متن داخل آنها هاو شكل هاجدولعنوان  قلم ياندازه. گرددير آنها ذكر ميها در زو عنوان شكل
pt12 است .  

ه توان بدر صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي :نوشتپي - 8
.  شوداز يك شروع مي هانوشتپيگذاري شماره. نمودنامه درج نوشت در انتهاي پايانپيصورت 

نوشت از پاورقي در برخي از موارد به جاي پي. است pt10 و انگليسي pt12فارسي  قلم ياندازه



 

فارسي  پاورقي قلم ياندازه.  شوددر هر صفحه از يك شروع مي پاورقيگذاري شماره .شوداستفاده مي
pt12 و انگليسي pt10 است.  

در ها  پسوند و ها اختصاري، پيشوندعبارات، كلمات  معناي كلمات، اطالعاتي راجع به :واژه نامه - 9
  .است pt10 و انگليسي pt12  فارسي قلم ياندازه. شودنامه گنجانده مي واژه

  .است pt12فارسي  قلم ياندازه .شودمينامه آورده در نامتلفظ فارسي اسامي غير فارسي : نام نامه -10

نامه ضروري است اما به داليلي از جمله از محتوياتي از متن اصلي كه وجود آن در پايان: پيوست -11
ها در پيوست ها و جدولگذاري شكلشماره. گيرنددست دادن انسجام متن اصلي در پيوست قرار مي

  .شودشود و حرف پ قبل از شماره اضافه مياز يك شروع مي
ند، يآيكه در متن م يبيها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتفرمول :هاو فرمول ياضيروابط ر-12

 يفصل در سمت راست و شماره يكه شماره يشوند، به طوريم يگذاردر داخل پرانتز به عدد شماره
  . شوديفرمول بعد از آن آورده م

 :ريز يطبق نمونه

 )1-5 (          Q=DT  
       

  .از فصل اول است 5 يرابطه يان كنندهيكه ب
كه مورد  يمنابع يهيالزم است در متن به كل :منابع و مراجعارجاع در متن و فهرست  ينحوه-13

همان ترتيبي مراجع به . با ذكر شماره استارجاع در متن  ينحوه. رد، اشاره شوديگياستفاده قرار م
  .گيردمنبع در داخل كروشه قرار مي يشوند، شمارهگذاري ميآيند شمارهكه در متن مي
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 وب سايت:  
  .مراجعهتاريخ  ،آدرس رسمي وب سايت.عنوان مطلب ،نام وب سايت

نامه آموزشي آيينمعاونت آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد، سايت ] 6[
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  نامهانيمشخصات جلد پا-14
  .است) 1پيوست( نامهعنوان پايان يو محتويات آن همان صفحه نگوريگالنامه جلد پايان-
  .باشديم ايسرمه رنگ جلد-
  .گرددصورت زركوب چاپ ه جلد ب يرو يهانوشته-
  .نوشته شودو سال  ، مقطعنگارندهان نامه، نام ي، عنوان پادر قسمت عطف-
  .باشديزي نوشته نشود، مخصوص برچسب كتابخانه ميقسمت پايين عطف چ -

  نامهانيپا يكيالكترون ينسخه-15
شامل خود  ينامهاز پايان يكيالكترون يك نسخهي،  يچاپ ينسخه كيعالوه بر دانشجو موظف است 

به اند، د كردهييات داوران آن را تايكه ه يينها يچاپ ينا منطبق با نسخهيو عنامه انيمتن كامل پا
ل يك فايو  PDFل كامل در قالب يك فاي صورته نامه بانيمتن كامل پا .دل دهيتحو دفتر گروه

  .قرار گيرد لوح فشردهك ي يبر رو Wordكامل در قالب 
  
  
  

  



 

  صفحه عنوان: 1پيوست 

  
ی ند ه    دا

  
  پايان نامه كارشناسي ارشد 

  .....گروه مهندسي 
  
  

  در اين قسمت نوشته شودpt16ي و اندازه BTitrبا قلم نامه عنوان پايان
  
  

  :نگارنده
  نام و نام خانوادگي دانشجو

  
  

  :استاد راهنما
  نام و نام خانوادگي استاد راهنما

  
  :استاد مشاور 

  نام و نام خانوادگي استاد مشاور
  
  
  
  
  

  ماه و سال



 

  فرم اصالت اثر: 2پيوست

  اظهارنامه 
  

دانشكده ..................................... دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته .......................................... اينجانب 
 ...................................................................نامه دانشگاه فردوسي مشهد نويسنده پايان.................................... 

  :شوم متعهد مي...................................................... تحت راهنمايي ................... 
  نامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار استاين پايانتحقيقات در . 

 در استفاده از نتايج پژوهشهاي محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است. 

 نامه تاكنون توسط خود يا فرد ديگري براي دريافت هيچ نوع مدرك يا مطالب مندرج در پايان
 .ئه نشده استامتيازي در هيچ جا ارا

 باشد و مقاالت مستخرج با نام  كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه فردوسي مشهد مي »
به چاپ خواهد »  Mashhad Ferdowsi University of «و يا » دانشگاه فردوسي مشهد 

 .رسيد

 اند  ار بودهپايان نامه تأثيرگذ/حقوق معنوي تمام افرادي كه در به دست آمدن نتايج اصلي رساله
 .نامه رعايت شده استدر مقاالت مستخرج از پايان

 استفاده شده ) يا بافتهاي آنها(نامه، در مواردي كه از موجود زنده در كليه مراحل انجام اين پايان
 .است ضوابط و اصول اخالقي رعايت شده است

 خصي افراد دسترسي نامه، در مواردي كه به حوزه اطالعات شدر كليه مراحل انجام اين پايان
 .يافته يا استفاده شده است، اصل رازداري، ضوابط و اصول اخالق انساني رعايت شده است

  
  امضاي دانشجو    اريخ ت               

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 متن اين صفحه نيز بايد در ابتداي نسخه هاي تكثير شده وجود داشته باشد.  
 

   

مالكيت نتايج و حق نشر 
 

  اي، نرم افزارها و  مقاالت مستخرج، كتاب، برنامه هاي رايانه(كليه حقوق معنوي اين اثر و محصوالت آن
اين مطلب بايد بـه نحـو مقتضـي در    . باشد متعلق به دانشگاه فردوسي مشهد مي) تجهيزات ساخته شده

 . توليدات علمي مربوطه ذكر شود

 باشد يان نامه بدون ذكر مرجع مجاز نميپا/استفاده از اطالعات و نتايج موجود در رساله.  



 

  
  

  صورتجلسه دفاع: 3پيوست
 

 
 
 

  نامه كارشناسي ارشد صورتجلسه دفاع از پايان
  

  

گرايش .....................دانشجـوي دوره كارشناسي ارشد رشته ................ خانم /آقايجلسـه دفاع از پايان نامـه 

با حضـور امضا كننـدگان ذيل .......... ............دانشكـده ..... ..............در محل ..........روز ........... در ساعت .............. 

، ..........................به عدد   ، هيأت داوران پايان نامه نامبرده را با نمرهاز بررسي هاي الزم پس. تشـكيل گرديد

  .نداد/ورد تأييد قراردادم..... ..............و با درجه  ..... ..............به حروف  

  نامهپايانعنوان 
......................................................................................................................................................................  

  هيئت داوران                                                                   امضا

 دكتر : داور.................................................  

  ........................دانشگاه ........... گروه          

 دكتر : داور..........................................................  

  .....................دانشگاه ........... گروه          

 دكتر : استاد راهنما.............................................  

  .....................دانشگاه ........... گروه         

 دكتر : استاد مشاور.............................................  

 .....................دانشگاه ........... گروه        

  دكتر: اينده تحصيالت تكميلينم......................... 

 دكتر : مدير گروه.................................................  

  ...................دانشگاه ........... گروه          

  بسمه تعالي
  دانشگاه فردوسي مشهد


