شیوه نامه نگارش پایان نامه های پروژه های کسر خدمت مرکز علم و فن آوری جواد االئمه

الف) بخش هاي پايان نامه و ترتيب آنها
پايان نامه هايي که به مرکز علم و فن آوری جواد االئمه تحويل مي گردد ،بايد حااوی بخا هاای ناامررد يار
باشد .اين بخ ها بايستي به ترتيب ذکر شد  ،در ير تنظيم و فايل Wordپروژ براساس آن تهيه شود.
 صفحه بسم اهلل
 صفحه عنوان
 صفحه فرم تاييد مرکز درخواست کننده و تاييد مرکز علم وفن آوري جواد االئمه
 صفحه اهدا يا تقديم (اختياري)
 پيشگفتار (اختياري)
 صفحه تقدير و تشکر (اختياري)
 چکيده فارسي (حداکثر  300واژه به همراه  4تا  7کليدواژه)
 فهرست مطالب :شامل عناوين اصلي و فرعي فصل ها ،عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوين پيوست ها
 فهرست جدول ها (در صورت وجود)
 فهرست شکل ها (در صورت وجود)
 فهرست عاليم و اختصارات (در صورت وجود)
 متن اصلي
 منابع و مأخذ
 واژه نامه (اختياري)
 پيوست ها (در صورت وجود)
 چکيده التين ( ) Abstractبه همراه کليدواژه هاي التين
 صفحه عنوان انگليسي

ب) شيوه نگارش
آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأييد مرکز علم فن آوری باشد .همچنين قواعد و مشخصات تصريح شد در
اين دستورالعمل بايد رعايت شود.
 .1کاغذ و چاپ :تايپ پايان نامه بايد در يک روی کاغذ و توسط چاپگری با بهترين کيفيت صورت گيرد .صفحات
پايان نامه بايد ا يک جنس و ترجيحاً کاغذ تحرير هفتاد گرمي باشد .ا بکار بردن کادر و تزئينات به دور متن
تايپ شد و ذکر اسامي مراکز تحقيقاتي سا مان خودداری شود .ابعاد کاغذ ( 21*29/7کاغذ  ) A4مي باشد.
تمامي متن ها روی کاغذ يک رو تايپ مي شود .نوع قلم مورد استفاد در تمامي متن يکنواخت مي باشد .اندا
فونتها در سرفصلها ،يربخ ها و متن اصلي طرق جدول ()1-1رعايت شود.
تذکر :محدود خطوط تمام صفحات بايد يکسان رعايت شود .فاصله شروع خطوط تا لره بااليي و پاييني  3سانتي
متر است ،تا عالو برمناسب بودن برای چهارچوب ميکروفي  ،برای برش صحافي نيز کافي باشد .اين محدوديتها
در مورد دياگرامها،جداول،نقشه ها ،عکسها ،فهرستها ،اشکال وغير نيز بايد رعايت شود.
شايان ذکر است توضيح جداول در باال و توضيح اشکال و عکسها در ير آنها قرار مي گيرد.
صفحات بزرگ :حتي المقدور ا بکار بردن صفحات بزرگ در داخل پايان نامه خودداری شود و آنها را ا طريق
فتوکپي های مخصوص کوچک و استاندارد نمود .ولي در صورت اجتناب ناپذير بودن ،بايد با دقت آن صفحه را به
داخل پايان نامه به گونه ای تا نمود که لره آن ا ديگر صفحات بيرون نزند.
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جدول  : 1-1جدول راهنمای حروفچيني پايان نامه
نوع متن

اندازه

نوع قلم

قلم انگليسي

عنوان ها و نام فصل ها

B Nazanin

18ضخيم

Times New Roman
16\Bold

بخش ها)عنوان تک شماره اي)

B Nazanin

16ضخيم

Times New Roman
14\Bold

زير بخش ها)عنوان دو شماره اي)

B Nazanin

 15ضخيم

B Nazanin

 14ضخيم

Times New Roman
13\Bold
Times New Roman
12\Bold

عنوان سه شماره اي و بيشتر

14

Times New Roman
12
Times New Roman
10

متن اصلي

B Nazanin

زير نويس

B Nazanin

11

فهرست مراجع

B Nazanin

14

Times New Roman
12

چکيده

B Nazanin

14

Times New Roman
12
Times New Roman
13\Bold
Times New Roman
12

شماره جدول ها و شکل ها

B Nazanin

توضيح جدول ها و شکل ها

B Nazanin

 15ضخيم
14

 .2فاصله گذاري و حاشيه بندي :فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر  1/5سانتي متر است ،اما فاصله سطرها در
چکيد برابر  1سانتي متر معادل  singleدر ورد مي باشد .حاشيه سمت راست و باال مساوی  3سانتي متر و حاشيه
سمت چپ و پايين برابر  2/5سانتي متر مي باشد .اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود .در صورتي که
در برخي موارد اندا شکل ها يا جدول ها بزرگتر ا فضای داخل حاشيه ها باشد ،با کوچک کردن آنها و يا با استفاد
ا کاغذ ( A3بصورت تاخورد ) حاشيه رعايت مي گردد.
 .3شماره گذاري :شمار صفحات آغا ين (ا اول پايان نامه تا اول متن اصلي) با عدد و به حروف مانند :پنج ،ش ،
(...اولين صفحه يعني صفحه عنوان بدون شمار تايپ مي گردد) يا با حروف ابجد نوشته مي شوند .تمامي صفحات
متن اصلي که ا مقدمه يا فصل نخست شروع مي شود ،بايد شمار گذاری شوند .شمار گذاری صفحات شامل صفحه
های محتوی شکل ،جدول ،منابع و پيوست نيز مي گردد.
 شمار صفحه در پايين و در وسط قرار مي گيرد .فاصله شمار صفحه در حدود  1/5سانتي متر ا لره پايين
است.
 بخ ها و يربخ ها به عدد شمار گذاری مي شوند ،بطوری که شمار فصل در سمت راست و شمار
بخ بعد ا آن آورد شود مانند:
 .4-2-3بيان کنند يربخ  4ا بخ  2ا فصل  3است.
 .1-4-2-3بيان کنند يربخ  1ا بخ  4ا بخ  2ا فصل  3است.
 .4جدول ها و شکل ها :تمامي شکل ها (تصويرها ،نمودارها ،منحني ها) و جدول ها بايد با کيفيت مناسب تهيه شوند .به
گونه ای که کپي تهيه شد ا آنها ا وضوح کافي برخوردار باشد .تمامي شکل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر
فصل شمار گذاری شوند ،مثأل برای جدول های فصل  ،2جدول  1-2و  2-2و… ،برای جدول های فصل  ،3جدول  1-3و
 3-2و …ذکر شود .عنوان جدول ها در باالی آنها و عنوان شکل ها در ير آنها ذکر مي گردد .چنانچه جدول يا شکلي ا
مرجعي آورد شد است ،مرجع در عنوان جدول يا شکل ذکر مي گردد .همچنين ال م است به کليه شکل ها و جدول ها
در متن ارجاع شد باشد.
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 .5پانويس يا زيرنويس :در صورتي که يک عرارت يا واژ نيا به توضيح خاصي داشته باشد ،توضيح را مي توان بصورت
يرنويس در همان صفحه ارائه نمود .در اين صورت عرارت يا واژ توسط شمار ای که بصورت کوچک در باال و سمت چپ
آن تايپ مي شود و در يرنويس ،توضيح مربوط به آن شمار ارائه مي شود .قلم مورد استفاد در يرنويس مي تواند با قلم
متن اصلي متفاوت باشد.
 .6درج لغات التين در متن فارسي :همه نام های التين در متن به خط فارسي و در پانويس به التين (يا به خط اصلي)
با فونت  Times New Romanنوشته مي شود.
 .7روابط رياضي و فرمول ها :فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيري که در متن ميآيند ،در داخل پرانتز به
عدد شمار گذاری مي شوند ،به طوری که شمار فصل در سمت راست و شمار فرمول بعد ا آن آورد مي شود.
طرق نمونه ير:
F= ma
() 5 - 1
که بيان کنند رابطه  5ا فصل اول است.
 .8نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ :کليه منابعي که در متن ذکر شد اند ،بايد در فهرست منابع
با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنين منابعي که فقط مطالعه شد ولي مورد استفاد مستقيم در متن قرار نگرفته اند
در فهرست منابع هم مي تواند ذکر گردند .مشخصات منابعي که در طول پايان نامه به آنها استناد شد است مي تواند به
شرح ير باشد:
 )1آدرس مقاله ا مجله علمي با يک نويسند يا بي ا يک نويسند :
 اسم( اسامي ) نويسندگان(نام خانوادگي ،نام يا نام ،نام خانوادگي) سال انتشار ،موضوع ،مشخصات مجله( شامل خالصهنام مجله ( ايتاليک يا پررنگ تايپ گردد) ،شمار  ،دور صفحه به ترتيب تايپ مي گردد .در مورد خالصه نام مجله به
نوشتارهای مجله مربوطه مراجعه شود.
.Eatom,R. A. ,1972. Fungi growing on wood in water cooling towers Int
مثالها
Biodetn. Bull. ,8:39-48
نورو يان ،ا و مالوفي ،ف  .1370ار يابي مقايسه ای ا بيحسي ليدوکائين و ايال ين ا طريق اپي دورال در گاو .مجله
دانشکد دامپزشکي.36-35 :)6(2 ،
Hugheus. P. C. R. ant Tanner,J. M. 19730 Rodiographic study of the growth of the rat
.hormone J. Anat. ,114(3):439- 448
 )2آدرس مقاله ا کتاب  :الف) کتاب مجموعه مقاله نيست ب) کتاب مجموعه مقاله است وهر مقاله يک نويسند دارد.
ا لف) اسم ( اسامي) نويسندگان ،سال انتشار ،موضوع (ايتاليک يا پررنگ گردد) .جلد مترجم ،چندمين چاپ ،نام ناشر ،محل
ناشر ،صفحه مي بايست ذکر گردد.
مثالها:
حکمتي ،پ .شهر اسري ،ح ،حسينيون ،م و انصاری ،پ .1348جراحي نشخوار کنندگان .تهران ،انتشارات چهر  ،صفحه
.210
Satchell,G. H. 1971. Circulation in Fishes. Cambrige University Press,pp. 273-280
ب)اسم (اسامي) نويسندگان ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،صفحه شروع-صفحه پايان ،عنوان کتاب(ايتاليک پررنگ تايپ گردد)
شمار  ،چاپ ،اسم فاميل گردآورند  ،حرف اول اسم کوچک گردآورند  ،نام ناشر ،محل انتشار.
Eddy,J. M. P. 1972. The pineal complex. ,pp. 191- 196. in: the biology of lampreys. Eds.
.,Hadisty. M. W. and potter. L. C. , London, Academic press
الرته در نگارش مشخصات منابع ،روشهای متفاوتي وجود دارد .ممکن است ابتدا نام خانوادگي نويسند و سپس حرف اول
نام وی را قيد نمود يا بالعکس.
همچنين ممکن است شمار صفحات ابتدا و انتهای مقاله مورد نظر در مجله و کتابها ذکر شود و يا صرفاً فقط شمار صفحه
ابتدايي کتاب يا مقاله درج شود.
سال انتشار مقاله يا کتاب آخرين قسمت مشخصات منرع در تعدادی ا فهرست منابع است ،ولي در بسياری ا فهرست
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منابع سال انتشار بالفاصله پس ا نام نويسند يا نويسندگان قرار مي گيرد.
در بعضي ا فهرست های منابع عنوان مقاله ها جزء مشخصات منرع ذکر مي گردد در حالي که در بعضي ديگر اشار ای به
عنوان مقاله ها نمي شود.
 .9مشخصات جلد پايان نامه:
 -جنس جلد ا مقوا با ضخامت  2تا  3ميليمتر با روک

چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد .

 رنگ جلد ]آبي نگين (کسر خدمت)[ مي باشد. قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر ا قطع کاغذ است. نوشته های روی جلد بصورت رکوب و به شکل ير چاپ مي گردد.سازمان ( ..............فونت 22نازنين ضخيم)
مرکز علم و فن آوري جواد االئمه(فونت 22نازنين ضخيم)
عنوان( ::فونت 20نازنين ضخيم)
 ) ....................................................................فونت  :18نازنين (
محقق( :فونت 20نازنين ضخيم)
 ) ....................................................................فونت  :18نازنين (
ماه و سال
نکته قابل توجه -:در قسمت عطف ،عنوان پايان نامه ،نام محقق و سال نوشته و رکوب مي شود.
ج .مشخصات نسخه الکترونيکي پايان نامه:
 -1محقق موظف است عالو بر يک نسخه چاپي ا پايان نامه خود ،يک نسخه الکترونيکي شامل متن کامل پايان نامه و
عينا منطرق با نسخه چاپي نهايي که ناظر پروژ اصالحات آن را تاييد کرد به امور نخرگان مرکز تحويل دهد تا نسرت به
اخذ تاييد نهايي ا مسئول مرکز علم و فن آوری جواد االئمه اقدام شود.
 -2متن کامل پايان نامه بصورت يک فايل کامل در قالب فرمت  pdfو يک فايل کامل در قالب فرمت ويرايشگر  Wordو
نيز به فرمت  HTMLبر روی يک  DVDقرار گيرد .چيدمان فضای داخلي لوح فشرد به صورت ير خواهد بود.

 -4در لوح فشرد تهيه شد جهت مرکز علم و فن آوری محتويات پوشه  detailبايد بصورت پوشه های جداگانه شامل
موارد ير باشد:
 فايل هاي مربوط به مراجع و منابع
 فايل ارائه پاياني در فرمت PPT
 چکيده فارسي و التين به صورت دو فايل WORDجداگانه
 فايل نرم افزار شبيه سازي +کد نرم افزاري
 فيلم هاي صحه سنجي قبل از دفاع

اخطار  :رد صورتی هک نسخه پایانی رباساس اقلب اهی ذکر شده نباشد  ،پذریفته نخواهد شد
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