
  

  و شیوه نامه تدوین پایان نامه در نگارش متون علمیضروري برخی نکات 

  )1395آبان  -1ویرایش (

  مقدمه )1

ولی به دلیل عدم آموزش این مسئله در سطوح دبیرستان و . رعایت اصول نگارش در متون علمی یک ضرورت است

شود که در نوشتن یک مقاله ها و ایمیل و موراد مشابه تصور میاي در پیامکهمچنین مرسوم شدن نوشتار محاوره

  . توان اصول نگارش را در نظر نگرفتعلمی هم می

کنند که بهتر است یک متن بدون ویرایش بنویسند و زحمت ویرایش آن را به استاد دانشجویان فکر میبرخی از 

خواند به این نتیجه زیرا وقتی یک متن بدون ویرایش را کسی می. این فکر اشتباهی است. راهنما و یا داور بدهند

ضمن آن که هیچ . کم دقت بوده است توجه ورسد که نویسنده در رعایت مطالب علمی هم به همین صورت بیمی

  . راهنما و یا داوري هم وقت آن را ندارد که نوشتار شما را ویرایش کند

. شودرا رعایت نکنید کار علمی شما و مقاله شما به راحتی توسط مجالت معتبر رد می موارددر هر صورت اگر این 

امیدورام در . اصلی این اصول را ذکر کرده ام موارد جا مندر این. ایدیعنی وقت شما تلف شده ولی نتیجه نگرفته

  .تدوین سمینار، پایان نامه و یا مقاله مورد توجه قرار دهید

  و زبان نگارش عالئم نگارشی )2

  دقت کنید تمام عالئم . به درستی استفاده کنید... از عالئم نگارشی مثل کاما، سمیکولون، نقطه، دو نقطه و

 یادشده مدر مثالهاي زیر به موقعیت عالئ. د و با کلمه بعد یک فاصله دارندچسبنمذکور به کلمه قبل می

  .دقت کنید

  درست  غلط

  .روش مذکور کارایی ندارد ،شوداگر تغییرمکان زیاد   .روش مذکور کارایی ندارد  ،شود اگر تغییرمکان زیاد 

  و سرعت شتاب :استآن چه مهم است دو چیز   و سرعت شتاب:است آن چه مهم است دو چیز 

 

 بلکه  "تونه بره باالنمی": ننویسید به طور مثال. باید وزین و رسمی بنویسید. اي مقاله ننویسیدبه زبان محاوره ،

 ."تواند افزایش یابدنمی": بنویسید

 هاي زیر را ببینیدنمونه. زبان نوشتار علمی متکلم نیست: 

  درست  غلط



و به این  دادیمها را مورد بررسی قرار نتایج آزمایش

  که رسیدیمنتیجه 

و این نتیجه به  قرار گرفتهها مورد بررسی نتایج آزمایش

  که دست آمده

  .شده استدر فصل بعد این مطلب را تشریح   .امکردهدر فصل بعد این مطلب را تشریح 

 

  هم  "باشندمی"به جاي . "است"، صحیح نیست و به جاي آن بنویسید "باشدمی"از لحاظ دستور زبان فارسی اصطالح

 .صحیح است) بدون می( "باشد"البته کلمه  ."هستند": بنویسید

 غالباً"به طور مثال ننویسید . دار را با کلمات بدون تنوین جایگزین کنیدتوانید کلمات تنویندر بسیاري از موارد می" 

به  "، بلکه بنویسید "شدیداً "ننویسید  ."به طور کامل"، بلکه بنویسید  "کامالً "ننویسید . "اغلب"بلکه بنویسید 

 ."شدت

 توان به جاي نماد نمی به طور مثال. پارامترها باید به درستی نوشته شده باشندα  از نمادalfa بزرگ و . استفاده کرد

 .است آمدهدر جدول زیر نمونه هایی براي روشن شدن موضوع . کوچک بودن نمادها هم باید رعایت شود

  درست  غلط

Kn/m3 kN/m3   کیلو کوچک و نیوتن بزرگ نوشته شده است. 

C ,  c,  

        0.34یا               34/0 0/34یا                             0.34

  

   شکلها، جدولها و فرمولها )3

 می گیردعنوان شکل در زیر آن و عنوان جدول در باالي آن قرار . هر شکلی و هر جدولی باید عنوان داشته باشد.  

 در شماره گذاري شماره فصل هم می آید. هر شکلی و هر جدولی و هر عنوانی و هر فرمولی باید شماره داشته باشد .

 )از فصل دوم 11، یعنی شکل )11-2(شکل : مثال(

 متن راجع یعنی نمی توان جدولی ارائه کرد، ولی در . تمام شکلها و جدولها و فرمولها باید در متن مورد اشاره واقع شوند

 .به آن چیزي ننوشت

  بلکه باید شماره آن را بنویسید. باشد "زیر"نباید اشاره به شکل و یا جدول با کلمه. 

 یعنی تقریبا هم اندازه باشند، ارتفاع . همه شکلهاي تولیدي توسط شما در پایان نامه باید فرمت یکنواختی داشته باشند

 . لژندها هماهنگی داشته باشد. باشد آنها یکسان باشد، نحوه معرفی محورها یکسان

  داشته باشند واحدو  عنوانمحورها باید . 

 ها باید در حد قابل قبولی باشدکیفیت شکل . 

 ببینید آنها چگونه شکل . کنیدنگاه هاي مناسبی تولید کنید، مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر را که شکلبراي آن

 . داند، شما هم مثل آنها تولید کنیکشیده

  را ببینید )1(جدول  .که هر شکل و یا جدولی که تولید شده توسط شما نیست باید مرجع داشته باشد شودمیتاکید: 



  

 به عنوان نمونه . در هر شکل عنوان محورها را به درستی تایپ کنید و واحد پارامتر مورد نظر را به درستی بنویسید

 :را ببینید )1(شکل 

 

 وارد بر دیوار در برابر ارتفاع بر اساس نتایج روشهاي مختلف تغییرات فشار): 1(شکل 

 شکل . فرمت خطوط نمودارها به نحوي انتخاب شود که اگر پرینت سیاه و سفید از شکل تهیه شود، باز هم گویا باشد

 .باال را ببینید

 ویندوزهاي مختلف به هم میزیرا در . سعی کنید در معرفی محورها و لژند در شکلها از نوشتار فارسی استفاده نکنید -

 .در شکلها و جدولها و فرمولها و انتخاب نام براي فابلها همواره از حروف التین استفاده کنید. ریزد

 ولی اگر پارامتري را قبال معرفی کرده اید الزم نیست دوباره آن . پارامترهاي هر فرمول را بعد از آن فرمول معرفی کنید

 .را معرفی کنید

  

 



 متنساختار  )4

 متن علمی باید روان و سلیس باشد. بخوانید و آن را ویرایش کنید دوبارهاید را یک بار متنی که نوشته . 

 اي باشد که فاصله بین خطوط به گونه. تایپ کنید 14و یا  13هاي معمولی و با اندازه بهتر است متن را با یکی از فونت

 )ن نه خیلی ریز باشد و نه خیلی درشتمت. (خط در صفحه جا شود 28تا  23در مجموع حدود 

 هاي دو رو و یا یک رو پرینت بگیریدتوانید پایان نامه را در ورقهمی. 

 هر فصل متشکل از یک مقدمه و تعدادي عنوان است .  

 به طور . خط طول دارند 10تا  3بین  به طور معمولپاراگرافها . هر عنوان خودش از چند پاراگراف تشکیل شده است

 .خطی خودداري کنید 15مثال باید از نوشتن پاراگرفهاي دو خطی و یا 

 این کار را انجام داده اید؟ ) به چه روشی(اهمیت موضوع و تعریف مسئله، چگونه : در چکیده باید چند چیز را بیان کند

همچنین در آخرین جمالت چکیده باید  کارهاي قبلی چیست؟به چه نتایجی رسیده اید؟ برتري کار شما نسبت به 

 .دستاورد اصلی تحقیق خود را بیان کنید

 بهتر است براي هر قسمت یک پاراگراف بنویسید. مقدمه یک مقاله شامل سه قسمت است . 

  تعریف مسئله و ضرورت موضوع ) الف

  وضعیت فعلی موضوع  ) ب

  )… In this paper(در این تحقیق دنبال چه هدفی هستیم ) ج

  . در پایان نامه هم هر فصل یک مقدمه دارد که از الگوي باال تبعیت می کند

  

  مرجع نویسی )5

 

 همه مراجعی که در متن . هر مطلب و یا شکل و یا جدولی را که از مراجع دیگر می آورید باید مرجع آن را ذکر کنید

 .هستند باید در لیست آخر پایان نامه بیایند

 فرمت نوشتن لیست مرجع در آن مجله چگونه استکنید، باید توجه کنید که اي براي چاپ در مجله تهیه میاگر مقاله .

 .براي این کار باید به سایت آن مجله مراجعه کنید و یا یک مقاله چاپ شده در آن مجله را ببینید

 کاما  اکه کجا باید نقطه بیاید، کج دقت کنید. نحوه نوشتن مرجع کتاب با مرجع مقاله با مرجع کنفرانس متفاوت است

 :به چهار مورد زیر توجه کنید. بیاید، کجا پرانتز بیاید

1. Shekarian, S., Ghanbari, A., Farhadi, A., 2008. New seismic parameters in the analysis of 
retaining walls with reinforced backfill. Geotextiles and Geomembranes 26, 350-356. 

 
2. Spangler, M.G., 1938. Horizontal Pressure on Retaining Walls Due to Concentrated Surface 

Loads. Iowa State University Engineering Experiment Station. Bulletin 140. 
 

3. Mononobe, N., Matsuo, H., 1929. On the determination of earth pressure during earthquakes. 
In: Proceedings of the World Engineering Congress, vol. 9, Tokyo, pp. 179-187.  

 
4. Tatsuoka, F., Koseki, J., Tateyama, M., 1997. Performance of reinforced soil structures 

during the 1995 Hyogo-ken Namu earthquake. In: Ochiai, H., Yasufuku, N., Omine, K. 
(Eds.), Earth Reinforcement. Balkema, Rotterdam, pp. 979-1008. 

 



  از  در داخل متن دقت کنید که براي سه نفر به باال. کنید استفادهمرجع دادن را و استاندارد نحوه صحیح et al. 

 .را ذکر کنیدنویسندگان ولی در لیست مراجع آخر مقاله باید نامه همه . )را فراموش نکنید .alنقطه . (استفاده می شود

 چند مثال زیر را ببینید: 

  درست  نادرست

 Roweآزمایشهاي سه محوري را انجام داده است.   Rowe (1989)آزمایشهاي سه محوري را انجام داده است.  

Kazemi, Asadi and Hesam (2007)  آزمایشهاي سه  Kazemiet al. (2007)  آزمایشهاي سه  

James and Seem, 1999  آزمایشهاي سه  James and Seem (1999)  آزمایشهاي سه  

  (Sasan et al., 1020)آب در صد درجه بخار می شود   Sasan et al. (1020)آب در صد درجه بخار می شود 

 

 اید باید در یعنی هر مرجعی که در متن نام برده. نامه باید کامل باشدلیست مراجع در آخر سیمنار و یا پایان

از طرف دیگر نمی توان در آخر گزارش مرجعی را نوشت که در متن . مراجع آخر گزارش آمده باشدلیست 

 .هیچ مورد اشاره واقع نشده است

 به خصوص در نوشتن . کنید مرجع آن را ذکر کنیداگر جمله و یا پاراگرافی را از منبع دیگري استفاده می

 .مقاله این مطلب را رعایت کنید

  هساختار پایان نام )6

  .شودفصل نوشته می 4 ربراي سمینا. فصل تهیه می شود 5یک پایان نامه کارشناسی ارشد معموال در 

 کلیات: فصل اول  

 مفاهیم پایه موضوع مورد بررسی را بیان می کنید: فصل دوم.  

 در آخر این فصل جدولی ارائه کنید که در آن به طور خالصه (مرور مطالعات محققین قبل : فصل سوم

  )به دست آمده توسط محققان قبل آمده استنتایج 

 کارهاي انجام شده توسط شما: فصل چهارم  

 نتیجه گیري: فصل پنجم 

 

  التین ها به زباننوشته ویرایش )7

  هر جمله اي را که به انگلیسی می نویسید، اول در گوگل جستجو کنید که قبال کسی عین این جمله را

تی اولین کسی هستید که این جمله را با این ساختار در جهان می استفاده کرده و یا این که شما به سالم

  . نویسید

 این کار توسط . اگر مقاله را به زبان انگلیسی می نویسید، توجه کنید که حتماً باید ویرایش فنی شود

 رد می و حتماً اگر مقاله شما ویرایش خوبی نداشته باشد حتماً. خودتان و یا یک متخصص انجام می شود

 .شود و زحمات شما هدر می رود



  در نوشتن انگلیسی توجه کنید که حرف اضافه مناسب براي هر فعل بکار ببرید و ترجمه کلمه به کلمه

براي آن که بدانید که حرف اضافه درست کدام است از دیکشنري و یا . فارسی به انگلیسی انجام ندهید

 .جستجو در گوگل استفاده کنید

  انگلیسی درست  انگلیسی غلط  فارسی

 ازصفحه گسیختگی  کهفرض شده است 

  .پاي دیوار عبور می کند

The failure surface is assumed that 
pass from the heel of the wall. 

The failure surface is assumed to 
pass through the heel of the wall. 

نتایج  باروش پیشنهادي  ازنتایج حاصل 

 .مقایسه شده است) 210(موتا 

The results by the proposed 
method were compared to those of 
Motta (2010)  

The results from the proposed 
method were compared with those 
of Motta (2010) 

آخرین نسخه  کهدوستان خواستم  از

  .مقاله را براي من بفرستند

I asked from friends that send me 
the last version of paper. 

I asked friends to send me the last 
version of paper. 

 زمان مقاله در جمالت زیر را به دقت نگاه کنید: 

  انگلیسی   فارسی

    .ارائه شده است) 1(نتایج در شکل 

  In this paper a simplified discrete system is developed 
to simulate the dynamic behavior of a structure 
founded on piles.  

  The distribution of the maximum extension force is 
presented in Fig. 5. 

 

 این کار در فارسی معمول است ولی در . از به کار بردن کلمات احساسی در مقاله التین خودداري کنید

 :زیر را توجه کنید يمثالها. محسوب می شود مقاالت التین یک اشکال

  درست و ساده  غلط و احساسی

  تاثیر زیادي بر نتایج دارد  تاثیر شگرفی بر نتایج دارد

  موجب افزایش تنش می گردد  نقش انکارناپذیري در افزایش تنش دارد

  

موفقیت شما عدم = خوانندهبراي  عصبی فشار= شما دقت تغییر نظر خواننده نسبت به = ویراش بد - 1

 در مسیر علمی

آید که شما کارهاي خوب بین المللی را زیاد دیده باشید و از نوشتار علمی خوب وقتی به دست می - 2

  .آنها الگو گرفته باشید

  

  

  

  

  



  ترتیب مطالب پایان نامه )8

  :باید به ترتیبی که در زیر آمده است ارائه شودنامه مطالب پایان

  )نوشتار باشدانتهاي این نظیر الگوي ارائه شده در (عنوان پایان نامه صفحه  - 1

  بسم اهللا  صفحه - 2

 تائیدیه اعضاي هیئت داوران حاضر در جلسه دفاع  - 3

  )مطابق الگوي ارائه شده در انتهاي این نوشتار باشد(گواهی اصالت اثر  - 4

  )در صورت نیاز( تقدیم - 5

  تشکر و قدردانی - 6

  ژهچکیده فارسی به همراه کلید وا - 7

  فهرست مطالب - 8

  )در صورت نیاز( ها فهرست عالئم و نشانه - 9

  فهرست جداول -10

 فهرست اشکال -11

  )فصل 8تا  5در ( متن پایان نامه -12

  فهرست مراجع  -13

  ) در صورت نیاز(ها  پیوست -14

  چکیده انگلیسی و کلیدواژه -15

  )مطابق الگوي ارائه شده در انتهاي این نوشتار باشد( انگلیسیعنوان   صفحه -16

  

  باشدصفحه  250و براي رساله دکتري صفحه  150توصیه شود حداکثر صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد. 

  .فصل است 8تا  6فصل و براي رساله دکتري  6و یا  5هاي پایان نامه ارشد تعداد فصل

  

  نوشتار اندازه و نوع قلم، و صفحات هاگذاري عنوانشماره )9

  :باشدنامه باید به ترتیبی که در زیر آمده است مطالب پایاناندازه و نوع قلم 

 عناوین اصلی Bold   و با شماره گذاري 14و با قلم   

 عناوین فرعی درجه بعد Bold   و با شماره گذاري 12و باقلم  

 غیر(ناوین فرعی تر بعدي ساده ع Bold ( و با شماره گذاري 12و با قلم  

  و کلمات انگلیسی  "نازنین" گروهاز  14فونت فارسی باید با اندازه ( نوشته شود 14و یا  13متن اصلی با قلم

ها و جداول همه باید از نوع فونت عنوان شکل. باشد ”Times New Roman“از نوع  12با اندازه 

 ..درجه کوچکتر نوشته شود 2استفاده شده در متن و با اندازه 

صفحه اول هر فصل باید از . شود تقسیم می»  بخش« نامه به چند فصل و هر فصل به چند موضوعات اصلی پایان

 .شروع شود  خط پنجم



 .شود اند، مشخص می هاي هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شدههر یک از بخش

در صورتی که هر .  عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است

به عنوان مثال اگر . گیرد خش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ عدد فوق قرار میداراي زیر ب بخش

ریزي پویا نوشته  برنامه 2ـ4ـ3:  صورته زیر بخش از بخش چهارم فصل سوم باشد، ب  دومین اریزي پوی برنامه

  .خواهد شد

 الف،( ترتیب با حروف ابجد  هاي بعدي بهصفحه. شماره گذاري نمی شوند اهللا هاي فرم داخل جلد و بسم اصفحه

-پیوست(گذاري با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهاي پایان نامه شماره. شوندگذاري میشماره) …ه، د، ج، ب،

 .ادامه خواهد داشت) ها
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