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  ايه نامه نامه نگارش و تدوين پايان ينيآ
  پزشكي مهندسيكارشناسي

  
 دانشجويان در نگارش يك متن تحقيقاتي كه يمقطع كارشناسي به عنوان اولين تجربهنامه نگارش پايان

از آنجاييكه . خوردار استاي برشود از اهميت ويژه تحصيلي محسوب مييهحاصل زحمات آنان در پايان يك دور

كه  يرعايت نكات، شودهاي دانشجو در دوران تحصيل تلقي مينوع فعاليتدر بيان نامه به عنوان اثري مستند پايان

با دقت كه  ممكن است يك تحقيق و يا فعاليت علمي. اهميت استنمايد بسيار باتر سادهرا م مفاهي انتقال بتواند

به عنوان  ، نشودگزارشكه به خوبي در صورتي اما ،داشته باشدابل توجهي را به همراه قج  نتاي،دپذيرانجام مناسب 

  . مطلوب ارزيابي نشودعلمي يك اثر 

 پردازد و ساختاريمي مطلوبيك متن علمي براي ارائه   بسيار سادهياصول و قواعدبه بيان  نامهآئيناين 

في ى كياتقد كه رعايت آن منجر به ارنماي  ميمشخصپروژه هاي و گزارش فعاليتنامه در نگارش پايانن يكسا

آرايي صحيح در ها و همچنين اهميت نگارش و صفحهنامهبه منظور هماهنگي بيشتر بين پايان .نامه خواهد شدپايان

  .الزامي استنامه در اين آئين ذكر شدهرعايت موارد  ،نامهپايان ارزيابي

.پزشكي بررسي و مصوب گرديدمهندسي پژوهشي گروه  كميته1/2/1388 مورخ ياين آئين نامه در جلسه
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  نامه پايانو مطالب صفحاتآرايش كليه  ترتيب و :فصل اول

  

قبل از شروع متن  هاي تمام صفحه. فرعي و اصليد؛ نشو تقسيم ميكلي  يك پايان نامه به دو بخش اتصفح

و مطالب به صفحات كليه عنوان به طور خالصه  .شوندحسوب ميم اصلي بعد از آنو هستند، فرعي  اصلي پايان نامه

  :ترتيب زير است

  )آستر بدرقه( سفيد: صفحه اولـ 1

  الرحمن الرحيم ... بسم ا : دومصفحهـ 2

  نامهعنوان پايان:  سوم صفحه- 3

  ارزشيابي و نمره پروژه:  صفحه چهارم- 4

  )اختياري (تقديم اثر: مپنج صفحه  - 5

  )اختياري (دانيقدر: مشش  صفحه- 6

   چكيده- 7

  هارستفهانواع  - 8

  ليست عالئم و اختصارات - 9

  نامه متن اصلي پايان-10
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   منابع و مĤخذ-11

  )در صورت وجود(ها  پيوست-12

 سفيد:  صفحه آخر-13

  .ه استآورده شدها اين بخشيك از   شرح چگونگي نگارش هر،در ادامه

  

  الرحمن الرحيم ... بسم ا : صفحه دوم-1-1

مناسب است كه نخستين  باشد بسياراز آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براي هر نوشته و كاري مي

  . شودضل الهي موجب توفيق روزافزون فشاءاهللا به ان اختصاص يابد كه لفظ جاللهنامه به درج  پايانعبارت

 

  نامهعنوان پايان:  صفحه سوم-1-2

 به صورت 1- 1مطابق شكل نامه نيز زركوب خواهد شد، مطالب د پاياندر اين صفحه كه عيناً بر روي جل -

  ). استفاده شودنامهآئين  پيوست اينينمونهشود از  ميتوصيه (:شوددرج ميزير 

  . گيرد قرار مي صفحهعرض و كامالً وسط  باال يه از لبcm2آرم دانشگاه در باال و در فاصله  -

 از لبه cm5/7در فاصله ) گرايش از نام رشته جدا شود» -«فاصله با عالمت (گرايش و نام رشته مقطع،  -

 .شود  نوشته مي1 زر سياهقلم 16اندازه  با صفحهبااليي 

 .شود  درج مي سياه زرقلم 16اندازه با » موضوع« كلمه  و وسط عرض صفحه، از لبه جلدcm10به فاصله  -

. شود نوشته مي 2ضخيم زر سياه قلم 20اندازه   از لبه بااليي جلد، عنوان پايان نامه باcm5/11به فاصله  -

عنوان  همچنين .ييد شده استأدقت شود كه عنوان دقيقاً مطابق عنواني باشد كه در هنگام انتخاب پروژه، ت

 . فاصله داشته باشدcm2 حداقل صفحه بايدطرف  نامه با دوپايان
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 نوشته شده و  سياه زرقلم 16اندازه با » استاد راهنما«، عبارت  صفحهباالي يز لبه اcm5/17 يبه فاصله -

 عناوين ديگر درج بدونضخيم  قلم زر سياه 16با اندازه  ايشان خانوادگي كاملنام و نام صرفاً  بعد، سطردر 

 .دشونوشته مي...  و استاددكتر، مهندس، آقاي، جناب، : مانند

 نوشته  سياه زرقلم 16اندازه با » ياندانشجو«يا » دانشجو«، عبارت صفحهي الابلبه  از cm5/21به فاصله  -

اگر تعداد . شود نوشته ميضخيم  قلم زر سياه 16با اندازه  بعد، نام و نام خانوادگي دانشجو سطرشده و در 

 .شود دانشجويان بيشتر از يك نفر بود، نام هر دانشجو در يك سطر نوشته مي

 16 اندازهه به اتمام رسيده و دفاع شده است با ، ماه و سالي كه در آن پروژباالي صفحه از cm26در فاصله  -

 .1388 ماهارديبهشت: عنوان مثاله ب؛ شود  نوشته مي سياه زرقلم
 

  
  صفحه عنوانهاي هاي مناسب براي نوشته فاصله: 1-1شكل 
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  ارزشيابي و نمره پروژه: صفحه چهارم  -1-3

دارد كه بايد عيناً ) پزشكيارشناسي مهندسيارزشيابي پروژه ك( پروژه 8اين صفحه اختصاص به فرم شماره   

گذاري دقت نماييد در هنگام شماره.  دفاع در هنگام صحافي در اين قسمت قرار گيرديهفرم تكميل شده در جلس

 را مطابق 8هاي مشخصات فرم شماره بهتر است دانشجويان قسمت. خواهد بود» ج« اين صفحه ،صفحات فرعي

  . وده و در اختيار استاد راهنما قرار دهندپروژه خود از قبل تايپ نم

  

  )اختياري (تقديم اثر: مپنجصفحه   -1-4

اي هسس مؤ به فرد، افراد يااثر تحقيقي ،برحسب صالحديد  ،نمره پروژهدر يك صفحه مستقل بعد از قسمت 

از  cm12و  ي صفحهال از باcm10فاصله ، با  ضخيم1تيتر سياه قلم 16اندازه  با »تقديم به«تيتر . شودتقديم مي

 cm12با ( cm6و با طول سطر  ضخيم زر سياه قلم 14اندازه مطالب اين قسمت با . شودنوشته ميسمت راست 

 انتخاب 5/1 بين سطرها ي فاصله.صفحه تجاوز كندهمين مطالب اين قسمت نبايد از . نوشته شود) حاشيه از راست

 .شود

  

  )اختياري (قدرداني: مشش صفحه -1-5

از اشخاص و يا   نگارنده مراتب قدرداني خود را، مجزا بعد از صفحه تقديميهين قسمت، در يك صفحدر ا

 .دنماياند، ابزار ميهمكاري نمودهتأمين بودجه  سساتي كه در تدوين مطلب با فراهم آوردن اطالعات، امكانات و يامؤ

  تيتر سياهقلم 16 ياندازهمالً وسط صفحه و با تر از باالي صفحه و از دو طرف كا  پايينcm5/9 »يناقدرد« عنوان

از  cm3از سمت راست و  cm5/3 يهبا فاصلضخيم   زر سياهقلم 14 ياندازهنوشته شود و مطالب آن با ضخيم 

 .شود انتخاب 5/1 بين سطرها يه فاصل.سمت چپ نوشته شود
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   چكيده-1-6

به طوريكه بتواند باشد  به طور مختصر ميچكيده شامل هدف تحقيق، روش تحقيق و نتايج به دست آمده

  سطر15حداكثر   كلمه و200و بايد حداقل كننده قرار دهد اطالعاتي كلي از موضوع تحقيق را در اختيار مطالعه

تاريخچه و سابقه موضوع در اين قسمت ذكر نشده بلكه در  دقت شود كه .بدون ذكر فرمول، شكل و منابع باشد

   .شودمي دهمقدمه پروژه توضيح دا

-  باالي صفحه و در وسط سطر نوشته ميcm4در فاصله ضخيم   تيتر سياهقلم 16با اندازه » چكيده«عنوان   

 از سمت چپ نوشته cm3 از سمت راست و cm4با فاصله ضخيم  1 ميترا سياهقلم 14طالب چكيده با اندازه م. شود

  .شود انتخاب 5/1 بين سطرها يهفاصل. شود

» هاي كليدي واژه«عنوان . شوددر همين بخش آورده مي)  مورد8حداكثر  (هاي كليدي واژه بعد از چكيده،

شود و بعد از آن در  نوشته ميضخيم  تيتر سياه قلم 14اندازه  چكيده در سمت راست با متن فاصله از سطربا يك 

بين هر كلمه . گيرند ي قرار مسطرهمگي در يك ضخيم  ميترا سياه قلم 12اندازه  بعد، كلمات كليدي با سطر

 .خواهد آمد» .«و در انتهاي خط يك نقطه » ،«كليدي، يك ويرگول 

   

  هارست انواع فه-1-7

فهرست مطالب . شود آورده ميهاجدولفهرست ها و شكلفهرست به ترتيب فهرست مطالب، در اين بخش 

. شوندها با لفظ شكل ارائه ميو منحني هانقشه ،وير، نمودارهاا تص.ها باشدها و قسمتها، بخشبايد شامل فصل

  .ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوندها و جدولهمچنين تمام شكل

اندازه گيرد و با قرار ميسطر  در وسط  سانتيمتر و كامال10ًنسبت به باالي صفحه » فهرست مطالب «عنوان

با » صفحه«و » عنوان«رست مطالب، كلمات  از تيتر فهفاصله با يك سطر. شودنوشته ميضخيم  تيتر سياه قلم 16

 سانتيمتر و فاصله 3تا سمت راست صفحه » عنوان«فاصله . دنشونوشته ميضخيم  تيتر سياه قلم 14اندازه 

به ضخيم  زر سياه قلم 12اندازه  با  صفحاتيه و شمارمطالب فهرست . سانتيمتر باشد18تا سمت راست » صفحه«
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 سمت راست هر سطر و ابتدايعناوين اصلي از  .ها اختياري استچين بين آن كه گذاشتن نقطهنگارش درآيد

 يك بين سطرها يهفاصل .شوندنوشته ميخود   ازقبلاصلي تر از عنوان داخل عناوين فرعي به اندازه چهار حرف

 صورت فصل بههر  هاي يا زيرموضوعو محتوياتشماره و عنوان فصل  شامل مقدمه،  مطالبفهرست. شودانتخاب 

  .است  شدهگذاري شماره

همانند قالب كلي آن  اختصاص دارد كه »هافهرست جدول« و »هافهرست شكل« بعدي به هاي هصفح

ها، اگر هر يك از فهرست .دنشو است؛ با اين توضيح كه هر كدام در صفحه جديدي شروع مي »فهرست مطالب«

شوند و نوشتن  باالي صفحه شروع مي از cm3 يهفاصل باهاي بعدي  ها در صفحه د، نوشتهنبيش از يك صفحه باش

  . اول الزامي استيهمطابق صفحهر صفحه در سطر اول » صفحه«و » عنوان«عبارات 

  

  )هانوشتها يا كوتاهمخفف( ليست عالئم و اختصارات -1-8

كار هكه در متن باختصاراتي  گيرد ليستي از كليه عالئم ودر اين قسمت كه بالفاصله بعد از فهرست قرار مي

در چپ عالمت و در سمت راست مفهوم آن درج . نحوه نگارش آن همانند فهرست است. شودرفته است، درج مي

 نخست حروف انگليسي  باشد ولي معموالًكار رفته، متفاوت ميهعالمت ب ترتيب نگارش عالئم مطابق با نوع. شودمي 

فيزيكي  نامه براي نمايش هر پارامتر است كه در كل متن پايانالزم به ذكر. شوندنوشته مي ف يونانيوسپس حر

 .داستفاده شو T حرف مانند به عنوان مثال براي نمايش دما فقط از يك. فقط بايد از يك نماد استفاده كرد

  

  نامه متن اصلي پايان-1-9

پژوهان كمك  كه به دانش در واقع اين بخش است. باشدنامه مياصل و اساس پايان  نامه،اين بخش از پايان

 فقطد شو سعي دبايدر اين بخش . دشوفهم ارائه  منظم و قابل   بنابراين مطالب آن بايد به صورت واضح،،مي نمايد

. شودپيوست اضافه  بحث مربوط است آورده شود و مابقي مطالب به صورت هايي كه مستقيماً با موضوع موردقسمت

ارش نيست به اثبات آنها منظور اصلي گز يا براي درك مطلب الزم است وليبراي مثال اگر آشنايي با بعضي قضا
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  نيز در پيوست آورده شود مگر در آن1يوتري، طرز استفاده و فلوچارت كامپهايبرنامه .دصورت پيوست اضافه شو

  .د برنامه كامپيوتري تعريف شده باش در ارتباط با يك مواردي كه صورت پروژه عمدتاً

. خواهد بودفرعي شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش ان نامه به طور منطقي متن اصلي پاي

نامه و تعداد   ساختار پايان.گيري مختصر به اتمام رسانديك نتيجه يك مقدمه كوتاه آغاز و با هر فصل را مي توان با

. شود ميمشخص تائيد استاد راهنما بنا به نظر دانشجو و ،با توجه به عنوان پروژه و شيوه نگارشها و مطالب فصل

  :دنمو بر اساس طرح پيشنهادي زير تنظيمتوان  را مينامه   اصلي پايانمطالبدر حالت كلي ترتيب 

-نامه و مختصري در مورد محتواي فصول پرداخته ميدر اين قسمت به معرفي پايان :؛ مقدمهفصل اول

پذيرد ين سؤال كه چرا اين بررسي يا پروژه صورت ميبه ا  تادبايست شامل موارد ذيل باشمقدمه مي. شود

 :باشدا رفع نقص فعاليت گذشتگان مييي در جهت تكميل و منشان دهد كه گا پاسخ داده و

 .هبررسي يا هدف مطالع له موردأمل مسبيان واضح و كا) الف

 .بيان داليل اهميت موضوع و ارزشيابي آن) ب

 .آن قات قبلي انجام شده روي موضوع و وضعيت فعليبيان مختصر تاريخچه كارها و تحقي) ج

اي مختلف آورده شده است هذكر بسيار مختصر از مطالبي كه در فصل نامه باتوضيح ساختار پايان) د

  .استضروري 

 .درضرورتي ندا  تجزيه و تحليل مسأله و نتايج بدست آمده از آنيهتوضيحات در مورد نحو) ه

 كارها و تحقيقات قبلي انجام شده روي ه شامل بيان مختصر تاريخچ:حقيقسابقه ت مروري بر ؛دومفصل 

  .باشد وضعيت فعلي آن ميموضوع و 

شرحي درباره شيوه كار دانشجو و  شامل : لوازم و نيازهاي پروژه و يا عمل روش تحقيق؛سومفصل 

  . استه بودهكه در حين انجام پروژه مورد استفاداست افزارهايي   وسايل يا نرم،هاروشتوضيح 

شيوه اجراي گام به گام مراحل تا رسيدن به هدف در اين قسمت  :نتايج پروژهاجرا و  ؛چهارمفصل 

  .شود بيان ميو مشروح نتايج حاصل در پروژه به طور كامل همچنين . شود پروژه كامالً شرح داده مينهايي 
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به مطالب عنوان شده به ويژه در توجه  اين قسمت بايد با : پيشنهادات وگيري  بحث، نتيجه؛پنجمفصل 

هاي از قبل تعيين شده در مقدمه، هاي بدست آمده با هدفمقدمه به نگارش درآيد مقايسه نتيجه

در ضمن ارائه دهنده . گيرندشوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي هاي نوين در اين فصل ذكر ميدستيابي

  .پردازد به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مينامه به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعديپايان

  

 از باالي cm10 و با فاصله در يك صفحه جديدضخيم  زر سياه  قلم18اندازه عنوان و شماره هر فصل با 

اضافه كردن يك صفحه كه .  وجود داردسطر فاصلههاي فصل، يك  بين عنوان فصل و نوشته. شود صفحه تايپ مي

 . شود توصيه نمين و شماره فصل باشد اً حاوي عنوامنحصر

فاصله هر . در نظر گرفته شود 5/1 و فاصله سطرها از يكديگر cm17  هر سطرنامهپاياندر صفحات اصلي 

فاصله   وcm3 باشد و فاصله اولين سطر از باالي صفحه cm5/1  و از سمت چپcm5/2سطر از سمت راست كاغذ 

 . تورفتگي داشته باشدcm27/1سطر اول هر پاراگراف بايد به اندازه  . باشدcm5/2آخرين سطر از پايين صفحه 

  .نكات نگارشي بيان شده است گذاري در بخش شمارهيهنحو

 1 سياهنازنينقلم  16اندازه هاي فرعي يك فصل بدون توجه به اينكه در چند سطح باشند، با زيرعنوان

 خالي سطر بين هر زيرعنوان فرعي و پاراگراف قبل، يك .شوند گذاري نوشته مي و با رعايت قوانين شمارهضخيم 

. نامه، بعضي از تيترهاي فرعي كه احتياج به شماره گذاري ندارند وجود داشته باشدممكن است در پايان .وجود دارد

وشته  خالي قبل از آن نسطرو با يك ضخيم  سياه نازنينقلم  16اندازه هاي فرعي با  نيز مانند زيرعنواناويناين عن

قلم نازنين سياه نوشته  14اندازه با نامه پايانمتن  .شود بعد از هر عنوان فرعي سطري رها ندقت شود. شوند مي

 .شود

  

  

  

                                              
1 B Nazanin 
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   منابع و مĤخذ-1-10

چنانچه در داخل متن از . گيرد اشاره شود منابعي كه مورد استفاده قرار مييهالزم است در متن به كلي

در اين . دشومرجع ذكر شماره  باز شود و [ ]  جمله كروشه اييهفاصله پس از خاتميك منبع مطلبي نقل شود، بال

به ترتيب شماره در فهرست منابع و مĤخذ ذكر شوند و گذاري ميآيند شمارهمراجع به ترتيبي كه در متن ميروش 

  .د گرديدنخواه

ها به نويسي هريك از آنمرجع يوند كه نحوهشمنابع مورد ارجاع در متن اصلي به چند دسته تقسيم مي  

براي هر منبع، تمامي اطالعات فوق بايد با يك كاما از يكديگر جدا شده و همگي پشت سر هم در شرح زير است 

 فاصله .شوند و بين آنها فاصله وجود ندارد قلم ميترا سياه نوشته مي14 مراجع با اندازه .يك خط نوشته شوند

  . تنظيم شود5/1 يبه اندازهدر مراجع سطرها 

از يكديگر جدا » ،«در صورت وجود چند نويسنده، نامها با (نام خانوادگي نويسنده نام و شماره مرجع،  : مقاالت- 1

  . انتشارزمان، محل چاپ مقاله، شماره مجله، شماره صفحات، " " داخل گيومه ، عنوان مقاله).شوند

[1] X. S. Zhang, R. J. Roy, E. W. Jensen, “EEG Complexity as a Measure of Depth of 

Anesthesia for Patients”, IEEE Trans. Biomedical Eng., Vol. 48, No. 12, pp. 1424–1433, 

Dec. 2001. 

- و ويژگيرابطه ميان خواص هندسي "گلپايگاني، علي فالح، فرزاد توحيدخواه، سعيد رشيدي، سيدمحمدرضا هاشمي  ]2[

  .1384پزشكي ايران، آبان ، مجموعه مقاالت دوازدهمين كنفرانس مهندسي"مي مهارتيهاي حركتي الگوهاي ترسي
[3] P. S. Hamilton, “60-Hz filtering for ECG Signals: To Adapt or not to Adapt?”, Proc. of 15th 

Annu. Conf. IEEE EMBS, pp. 778-780, 1993. 

[4]  Sanders, J.L, “Nonlinear Theories for thin shells”, Q. appl. Mech., Vol 10, No.1, pp, 21-36, 

1963. 

 
در صورت وجود چند نويسنده، نامها با ( شماره مرجع، نام و نام خانوادگي نويسنده :نامهن كتاب، گزارش و پايا- 2

-رائه گزارش يا پايانامحل نام ناشر، ، " "داخل گيومه نامه كتاب، گزارش يا پايان، عنوان ).از يكديگر جدا شوند» ،«

  . انتشارزمان،  مورد استفاده، شماره صفحاتنامه

[14] J.J Craig, “Introduction to Robatics: Mechanics and Control”, Addison Wesley, 1986. 
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  .1360، 125-217و صنعت ايران، ص  ، انتشارات دانشگاه علم"موج و پديده هاي ارتعاشي"پاكزاد، . حطاهري، . ج  ]15[
[16] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, “Digital Signal Processing Principles, Algorithms and 

Applications”, New York Macmillan, 1992. 

  

آدرس كامل سايتي كه اطالعات فوق را در خود جاي داده است، در يك خط مستقل و از :  منابع الكترونيكي- 3

  .هاي معتبر استفاده شود ممكن است منابع اينترنتي تغيير كنند، سعي شود از سايتچون. شود سمت چپ آورده مي

ارجاع داده شود،  در تخصيص شماره مرجع به مطالب، بايد توجه نمود كه چنانچه به يك مرجع چند بار

 همان صفحات  اگردشوارجاع شده، مجدداً مراجعه   چنانچه به يك كتاب كه قبالً.شودهمان اولين شماره تكرار مي 

 .دگيرديد تعلق ميورت شماره جدر غير اين صـشود،  استفاده ميهمان شماره قبل قبلي مدنظر باشد از

  

  )در صورت وجود(ها  پيوست-1-11

 شامل غير ضروري باشد، همچنين متن نبايد  و اطالعاتها دادهحاوينامه نبايد قسمت اصلي متن پايان  

هاي تجربي باشد، چنين مطالبي نها و دادهآدست آوردن معادالت رياضي و اثبات نگي بهافزاري يا چگوهاي نرمبرنامه

  .نامه آورده شوندهاي پايانبايد در پيوست

شود كه ضمن اي انتخاب ميگونههگرديد پيوست ب  ذكركههمانگونه . گيرندها قرار مينامه، پيوستدر انتهاي پايان  

دقت نماييد . دشومتن اصلي باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب مي  آنها درنياز به وجود آنها، قرار دادن

  :شامل موارد زير باشد تواند ميهاپيوستدر حالت كلي . يابداختصاص مي هر پيوست به يك موضوعكه 

ياد در صورتيكه تعداد آنها ز(  استتهيه شدهيي كه به كمك نرم افزارهاي مورد استفاده ها منحني) الف

  .)باشد

 .)در صورتيكه تعداد آنها زياد باشد (ي كه به آنها استناد شده استجداول) ب

  اثبات قضايا) ج

    كامپيوتري تهيه شدهافزارهايها و نرمهلعمل استفاده از برنامدستورا) د



 11

  .در صورتيكه فهم مطلب بدون آن امكان پذير نباشد  برنامه كامپيوتريكد) ه

  مهنمونه خروجي برنا) و

 ههاي تهيه شد مدارنقشه) د

-  شمارهينحوه(شده   و شماره ترتيب آن درج»پيوست« عنوان  اولسطردر صفحه اول هر پيوست، در 

 عنوان مربوط به آن پيوست سطر بعدي فاصله در وسط سطرو سپس با يك ) گذاري در فصل دوم آورده شده است

 .شوده ميآورد عنوانفاصله از سطر پيوست با يك  متن .شوده مينوشتضخيم  قلم زر سياه 16با اندازه 
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   مهم آئين نگارشنكات: فصل دوم

  

خصوص متن نامه به پردازيم كه بايد در تمام پايان مي نگارش چگونگياز  در اين بخش به ذكر نكات مهمي

گذاري است  شمارهيه و نحوآرائي، صفحه بحث مهم آئين نگارشسه اين فصل شامل .قرار گيرد توجه اصلي مورد

  .كه متناسب با يك اثر علمي نيازها و توضيحات الزم براي هر يك آورده شده است

  

   قواعد و آئين نگارش-2-1

. نامه رعايت كنيد گذاري فارسي را در تمام پايان بندي فارسي، آيين نگارش و قواعد نقطه نحوه صحيح جمله

  :به اين صورت استتعدادي از قواعد كه مورد استفاده بيشتري دارد 

قبل از ي ههميشه به كلم!] ؟ [ال و تعجب ؤو عالمت س[:] ، دونقطه ]؛[ويرگول  ، نقطه]،[، ويرگول [.]نقطه  -

 .چسبند، اما با كلمه بعد از خود دقيقاً يك جاي خالي فاصله دارند خود مي

 گونه موارد حرف خودداري نماييد و در اين» ة«به صورت » ه«بر روي حرف » ياي كوچك«از گذاشتن  -

  ... .ي و ي، نحوه؛ مانند رابطهشودآورده مي» ه«الفاصله بعد از حرف ب» ي«

اي نيست، اما كلمات  و خود آنها هيچ فاصله{} و آكوالد«» ، گيومه []، كروشه () پرانتز داخلبين متن  -

 .رنداز دو طرف يك جاي خالي فاصله دا) منظور همان پرانتز و غيره است(آنها از  خارج
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-مچنين در مورد مرجعه.  نوشته شده است بايد بعد از پرانتز آورده شوداي كه در پرانتزنقطه انتهاي جمله -

 : زير توجه نماييدعبارتشود به عنوان مثال به دو نوشته ميقطه بعد از كروشه نويسي هم ن

o ر باشد عبارت داخل پرانتكهصورتيدر  مگر (گيردعالمت نقطه در پايان جمله قرار مي.( 

o  شود و ، شماره مرجع بالفاصله در پايان عبارت نقل شده داخل كروشه ذكر ميارجاعهنگام در

  .]13[ گيردسپس عالمت نقطه قرار مي

به صورت جدا از هم نبايد ... و  افزارنرم ،تراند، سادهپذيرد، يافتهشود، ميافعال و كلمات دو بخشي مانند مي -

 .باشدشود بايد به صورت جدا از كلمه ميكه براي جمع بستن استفاده » ها«همچنين عالمت . تايپ شوند

را داخل  كنيد، آن سعي كنيد در صورتيكه جمله يا عبارت يا پارگرافي را عيناً از يك كتاب نقل مي -

شماره منبعي كه مطلب از آن استخراج شده ] كروشه[قرار داده و پس از آن، به كمك يك جفت » گيومه«

در هر صورت براي رجوع به يك مرجع، بايد شماره مرجع را در يك جفت كروشه قرار .  قرار دهيداست را

 .ايدمنظور از شماره مرجع، شماره ترتيبي است كه به آن در مراجع اختصاص داده. دهيد

پس فاده استي هدر اولين دفع،  معادل التين.اييد خودداري نمنامه جداًاياناز نگارش كلمات التين در متن پ -

. ورده شود پايين صفحه آ1در زيرنويس  شود، اي كه باالي معادل فارسي آن كلمه تايپ مي  شمارهگذاردناز 

ها در يك صفحه از اگر تعداد معادل. يابد ترتيب افزايش مي  نويس از يك آغاز و بهدر هر صفحه، شماره زير

كه كلمه  دشودو كلمه انگليسي معادل تايپ در هر سطر از زيرنويس صفحه  مورد افزايش يابد الزم است 4

ر بعدي، به همين در سطو ساير كلمات انگليسي نيز. دشو مي تايپاول از سمت چپ و كلمه دوم از ميانه 

اي خاص بسيار  الزم به توضيح است كه اگر پيدا كردن معادل فارسي براي كلمه .ندترتيب درج مي شو

اصل كلمه را به التين را با حروف فارسي نوشته و در زيرنويس  كلمه 2توان تلفظ التين مشكل باشد، مي

ها از اندازه  براي نوشتن زيرنويس.از اين قاعده مستثني هستندو اختصارات  حروف مخفف انگليسي .نوشت

 . استفاده شود3 قلم تايمز نيو رومن10

                                              
1 Footnote 
2  Latin 
3 Times New Roman 
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 .جمالت متن حتي االمكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد -

موارد استثنايي كه به علت محدوديت منابع موجود استفاده از  در.  داده شودSI واحدها در سيستم كليه -

رسد، ضروري است كه نتايج نهايي هر قسمت از محاسبات پذير به نظر مي اجتناب سيستم هاي ديگر آحاد

موضوع نيز   به اين ناًضم. نيز درج نمود SI بر سيستم آحاد مربوطه، پس از تبديل واحد در سيستم را عالوه

 .شود تك نتايج محاسبات، واحد مربوطه بايد ذكر توجه شود كه در مقابل تك حتماً

 .هاي استاندارد استفاده شودحتي االمكان از عالمت -

لذا از مطالب تكراري، كالسيك و . طور كلي اهميت پايان نامه صرفا به نوآوريهاي نگارنده بستگي داردهب -

  .شوداالمكان ارجاع داده و حتيصورت اختصار كمك گرفته ه فقط بمتعلق به ديگران

  

  : صفحه آرايي-2-2

 .باشد Microsoft Wordنامه نرم افزار مورد استفاده براي تايپ پايان -

 ضمن استفاده از   باشد،كه نياز به كاغذ در قطع بزرگتردر مواردي تنظيم شوند  A4صفحات كاغذ به اندازه  -

داخل   شده و حتماً تا A4 به هنگام ضميمه نمودن كاغذ مربوطه به اندازه A ندارد ردههاي استااندازه

 .دصحافي قرار داده شو

   استفاده  و تذهيب2 و زيرصفحه1، سرصفحه  كادر تزئيني  از هيچگونه نامه  پايان  صفحات  و تايپ در تدوين -

 .شودن

 شماره كوچكتر از فارسي در همان بخش 2مواره هاي مختلف هاندازه قلم انگليسي مورد استفاده در بخش -

 استفاده 10ها از اندازه ها و جدول و در عنوان شكل12به عنوان نمونه در متن اصلي از اندازه . شودانتخاب 

براي ) هاي كامپيوتري از اين قاعده مستثني هستندها و برنامهپيوست(ضمن آنكه در كل متن اصلي . شود

  .از قلم تايمز نيو رومن استفاده شودعبارات انگليسي فقط 

                                              
1Header  
2Footer 
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  هاي مختلف بخشگذاري شماره-2-3

  گذاري صفحات شماره-2-3-1

 اين )000 ي- ط- ح-ز-و-ه- د-ج- ب-الف(د نشو  شماره گذاري ميابجدحروف فقط بر اساس  فرعي اتصفح

. يابد ادامه مي و اختصاراتليست عالئم و تا پايان شودآغاز مي» بسم اهللا الرحمن الرحيم«ي هگذاري از صفحشماره

 باالتر از cm5/1بايد شماره صفحه . يابدها ادامه ميشود و تا پايان پيوست صفحات اصلي از يك آغاز مييهشمار

گذاري  قلم نازنين سياه براي شماره12از اندازه  . و از دو طرف كامالً در وسط صفحه قرار گيرد باشدپايين صفحه

  .استفاده شود

  

  موضوعگذاري شماره -2-3-2

 .شودجداگانه بيان مي  است كه هر يك در يك فصلموضوع اصليچند  شامل نامه معموالً اصلي پايانمتن

هاي يك فصل، گذاري عنوان براي شماره. شودتقسيم هاي جداگانه با عنوانهر فصل نيز ممكن است به چند بخش 

شود و بين آنها از يك خط تيره  لي فصل آورده مي ابتدا شماره فصل و سپس شماره عنوان اصاز سمت راست

  ):1-1(شود؛ يعني به صورت فرمول  استفاده مي

 )عنوان (-)شماره عنوان اصلي(-)شماره فصل(        )1-1(

  

كه هر بخش در صورتي. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ بيانگر بخش مورد نظر است

 يعني زير بخش سوم 3-4- 2   مثالً؛گيرد بخش در سمت چپ مذكور قرار ميداراي چند زير بخش باشد، شماره هر

تكرار ) 2- 1(گذاري به صورت فرمول د زيرعنوانهاي فرعي، قاعده شمارهدر صورت وجو .از بخش چهارم فصل دوم

-ر يك پايانگذاري د  سطح شماره4 اصوالً بيشتر از .)نامه دقت كنيدگذاري در اين آيين شمارهيهبه نحو. (شود مي

  .شود نامه توصيه نمي

  )عنوان(- )nشماره زيرعنوان فرعي (-  ... -)1شماره زيرعنوان فرعي (-)شماره عنوان اصلي (-)شماره فصل(  )1-2(
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  ها جدول وهاگذاري شكلشماره -2-3-3

سوم به ل  دهمين شكل در فصمثالً .استدر خصوص موضوعات  روال قبلي ها مشابهها و جدولگذاري شكلشماره

 به طور هاي مربوطه آنها در فهرستيه به همراه شمارهاولها و جدشكلعناوين  .شود نوشته مي10- 3صورت 

 و متن داخل آنها  ضخيم نازنين سياهقلم 11اندازه ها، با ها و جدولشماره و عنوان شكل .دنشو مستقل آورده مي

 .نوشته شود 10 قلمبا حداقل 

 

در اين  ذكر چند نكته اهميت دارد كه...) اعم از نمودار، منحني، نقشه و (ها  شكل وهادر خصوص جدول

  :شود اشاره ميهاقسمت به آن

 دقت .المقدور داخل متن و در نزديكترين فاصله به محلي كه ذكر شده، آورده شوندها حتيها و جدولشكل -

 .ده شودكافي آورمناسب و شود براي هر شكل و جدول در متن بايد توضيحات 

و توضيحات همواره عناوين . شود آن آورده ميپايين در هر شكلجدول در باالي آن و توضيح عنوان هر  -

بين شكل . اي نبايد باشدهيچ فاصله) شكل(باشند و همچنين بين عنوان و جدول  چينوسطصورت هببايد 

 . و متن قبل و بعد از آن يك سطر فاصله بايد وجود داشته باشد

 كه ي تحقيقسابقهها فارسي اختيار شود مگر در فصل مرور بر نمودار و عناوين محورهاي هادولمطالب ج -

-حتماً مرجع  داري،لحاظ امانت هشود ب شكلي نقل ميكه از كارهاي ديگران عيناً در صورتي.نياز نيست

 .نويسي در شكل رعايت شود

 تعيين شده براي صفحات متن اصلي خارج يهها حتماً دقت شود كه از محدودولها و جددر خصوص شكل -

 .نشود

تصاوير و نمودارهاي غير كامپيوتري حتماً اسكن با  (. كامپيوتري باشندبايدها شكلها و تمامي جدول -

 ).كيفيت مناسب شوند و به صورت ديجيتال در متن آورده شوند

صاوير رنگي حتماً صفحات مربوطه با  در صورت نياز به ت.شوداالمكان از اشكال سياه و سفيد استفاده حتي -

 .شودچاپگر رنگي، چاپ 
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هايي كه در جدولها و در صورت لزوم، شكل. باشد باالي كاغذ  سمت بهبايد  يا جدول شكل هرطرف باالي -

نامه شوند، بايد طوري قرار گيرند كه متن باالي آنها در سمت عطف پاياني كاغذ تنظيم ميعرضراستاي 

 .واقع شود

  

  هاگذاري پيوستشماره -2-3-4

هاي موجود در هر ها و جدولشكل. شودگذاري ميشمارهنامه با حروف الفباي فارسي هاي پايانپيوست

به اين » ب«به عنوان مثال سومين جدول در پيوست . د شدنگذاري خواهپيوست، با توجه به پيوست مربوطه شماره

  .3- جدول ب:شودصورت نوشته مي

  

  گذاري روابط رياضيشماره ‐۵‐۳‐۲

عدد . ندشوه از يكديگر مشخص مي دو عدد توسط يك خط فاصليهوسيله رياضي بيههر رابطه و يا معادل

م پنج يمثال رابطه.  نشانگر ترتيب رابطه در هر فصل مي باشد ،چپ فصل و عدد سمت يه نشانگر شمارراستسمت 

  .)5- 4( :صورت ذيل بايد نشان دادهم را بچهاردر فصل 

متن . وسيله كامپيوتر تايپ شوندهبايست بنامه، معادالت رياضي، عالئم بكار برده شده ميتمامي متن پايان

  يك سطر خالي آوردهي بعد از آنهابين معادالت و نوشته .شودنويس به هيچ عنوان پذيرفته نميدست يا فرمول

  .شود
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  نامهپايانو تحويل   صحافي نحوه:فصل سوم

  

 :بايد در نظر گرفته شود بيان شده استنامه در اين بخش نكات مهمي كه پس از نگارش پايان  

 روي دوتكثير در گيري و تأييد استاد راهنما، جت اصالح و غلطشود پس از تايپ پايان نامه توصيه مي -

 . انجام شودA4كاغذ 

 . قرار گيردفاعت يك كپي از نسخه تأييد شده توسط استاد راهنما، براي داوري در اختيار استاد دالزم اس -

مورد اي گروه نسخه صحافي شده نهايي بر يك فقطي دفاع، در صورت تأييد پروژه، هجلسس از برگزاري پ -

 .دندر يك طرف برگه پرينت گرفته شوفقط كه در اين نسخه مطالب است نياز 

حاوي مطالب  CDالزم است باشد، جانبي هاي و يا برنامهافزار سازي نرم پيادهشامل كه پروژه در صورتي -

  .شوددر انتهاي پروژه ضميمه  به كمك قرار دادن يك پوشش مناسب و قابل استفاده براي آن ضروري

 .است تعيين شده زرشكي ، كارشناسيهاينامهرنگ پايان و وده مرغوب بگالينگور بايد از نوع نامه جلد پايان -

تمام مندرجات روي جلد  .شود زركوبي مي) عنوانصفحه (نامهپاياني هصفحسومين مانند دقيقاً روي جلد  -

 . در وسط قرار گيرندبايد نسبت به دو طرف صفحه كامالً
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 و سال آن با )ياندانشجو(دانشجو و نام  پروژه عنوانفقط)  پروژه صحافي شدهقطر(نامه عطف پاياندر  -

 يهمهتوانيد  مي 1- 3شكل مشابه گيرد،  اگر عنوان پروژه روي عطف جا نمي. دشو يحروف كوچك زركوب

  .عنوان را روي عطف ننويسيد

   1388 پزشكيكميته پژوهشي گروه مهندسي    ...كارشناسي ايه نامه نامه نگارش و تدوين پايان ينيآ

  نامهروي عطف پايانبر و سال دفاع  نام دانشجو ، نوشتن عنوان پروژه:1-3شكل 

  

  : مهماتتذكر

مورد استفاده و و مراجع الكترونيكي  كليه مقاالت به همراهdoc. و   pdf.بايد به دو صورت نامه متن پايان

 توليد شده توسط يافزارهانرمكاربردي و هاي شامل تمام برنامه(نتايج اجرائي همچنين جستجوهاي صورت گرفته و 

   .شودارائه به استاد راهنما  CD بر روي ،و يا مقاالت چاپ شده) دانشجو

با برقراري ارجاعات و ارتباطات داخلي  به صورت ديناميك باشد يعنيكامالً نامه ضمناً الزم است متن پايان

در بخش منابع و ع در متن به نام مرجع ارجا يز شمارهبتوان از فهرست به متن داخلي و همچنين ابه عنوان مثال 

  .مĤخذ دسترسي داشت



ب 

  
  

  

  

   بيوالكتريك-پزشكي نامه دوره كارشناسي مهندسيپايان

  

  موضوع

  ايه نامه نامه نگارش و تدوين پايان ينيآ
  پزشكي مهندسيكارشناسي

  
  

  استاد راهنما
  ) راهنمانام و نام خانوادگي استاد(

  

  

  )يانجودانش(دانشجو
  )اول ينام و نام خانوادگي دانشجو(
  )ي دومنام و نام خانوادگي دانشجو(
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