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 غیرانتفاعی -موسسه آموزش عالی غیردولتی
 المعی گرگانی

 

 

 راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی
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 تنظیم مطالب پایان نامه

 ترتیب صفحات 

 صفحه سفید  -1

 صفحه بسم اله  -2

 صفحه فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی -3

 صفحه تقدیم -4

 صفحه سپاسگزاری -5

 مطالبصفحه فهرست  -6

 صفحه فهرست جدول ها -7

 صفحه فهرست شکل ها -8

 صفحه فهرست نقشه ها -9

 چکیده فارسی -11

 فصل های پایان نامه -11

 فهرست منابع -12

 پیوست ها -13

 صفحه سفید  -14

 صفحات مقدماتی :

 جلد  یرو -1

ه موسففسففگیر  و شففامل مر  پایان نامه قرار میو  ر روی جلد  صفففحه روی جلد ب به ترتیب  ر سففات راسففت به ابان فارسففی 

تاریخ  نویسنده وب ب نا  و نا  خانوا گی اسف ا  راهناایا تای ل  عنوان پایان نامهنا   انشفکده ب عنوان رشف ه  ممواش عالی المعیب 

 باشد. )طبق ناونه(تهیه پایان نامه می

  صفحه سفید -2

 گیر . ار میبعد اا جلد و هاچنین  ر مخر پایان نامه قبل اا جلد صفحه سفید قر
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  صفحه بسم اله -3

قرار می گیر . )بسم اله  ر وسط صفحه ( و بایس ی به شکل سا ه و مشخص صفحه مرایی شو ب  سفید این صفحه بعد اا صفحه

 اا به کار بر ن هر گونه کا ر و تزئین  ر این صفحه خو  اری شو . 

 صفحه فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی -4

 د با هاان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد  ر این صفحه قرار می گیر . کلیه مندرجات روی جل

  صفحه تقدیم -5

 شو . این صفحه اخ یاری است و اخ صاص به ذکر نا  فر  یا افرا ی  ار  که پایان نامه به ایشان تقدیم می

 صفحه سپاسگزار ی -6

اند سففپاسففگزاری   پایان نامه به نحو موثری هاکاری ناو هاین صفففحه اخ یاری اسففت.  ر این صفففحه اا افرا ی که  ر ان ا

 شو . می

   صفحه فهرست مطالب -7

فهرسفت مطالب شفامل چکیدهب فصفل ها و عنوان فصل هاب بخا ها و عنوان بخا ها و هاچنین ایربخا هاب فهرست منابع و 

 رست مطالب قید شو  )طبق ناونه (چکیده انگلیسی می باشد. الا  است شااره صفحه  ر مقابل هر یک اا عناوین فه

 مید  ر این صفحه ذکر نای شو . صفحاتی که قبل اا صفحه فهرست مطالب می

   صفحه فهرست جدول ها -8

 این صفحه شامل عنوانب شااره و صفحه جدول های موجو   ر م ن می باشد )طبق ناونه(

  صفحه فهرست شکل ها و تصویرها -9

این صففحه شفامل فهرست کلیه تصاویر ب ناو ارها و عکه های موجو   ر م ن است که هاگی تحت عنوان شکل مور ه می 

 شو . 

   صفحه فهرست نقشه ها -11
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 این صفحه شامل فهرست کلیه نقشه های موجو   ر م ن است. 

 صفحات اصلی 

   صفحه چکیده -1

ب روش پ وها و ن ایج به  سففت ممده بطور مخ صففر می باشففد و چکیده بایسفف ی مخ صففر و مفید بو ه شففامل هدش پ وها

حداکثر یک صفففحه بدون ذکر فرمولب نگاره و منابع باشففد. چکیده  ر یک پاراگراش و سففطر اول من بدون تورف گی باشففد. 

 واژه کلیدی مور ه می شو .  6تا  4چکیده  ی ران ها

   فصل های پایان نامه -2

 یب ایر می باشد. فصل به ترت 5مل پایان نامه شا

  ر مید. Boldباشد و تی رها با هاین قلم به صورت   B Lotus 14م ن پایان نامه باید با قلم 

 تذکرات مهم:

بایست بصورت سا ه )بدون( اس فا ه اا کا ر و یا سر صفحه تایپ شو .  ر صفحات اصلی طول صفحات اصلی می -1

  ر نظر گرف ه شو .  cm 5/1و فاصله سطرها اا یکدیگر  cm 16هر سطر 

سطر باشد. فاصله هر سطر اا  21و حداقل  25لوتوس نااک و تعدا  سطرها  ر هر صفحه حداکثر  14م ن من با پنط 

ب فاصله مخرین سطر cm 3باشد. فاصله اولین سطر اا باالی صفحه  cm 2و اا سات چپ  cm 3سات راست کاغذ 

 cmبصورت اعدا  فارسی تایپ شده و فاصله من تا پایین صفحه باشد. شااره صفحات اصلی  cm 3اا پایین صفحه 

 و کامال  ر وسط صفحه قرار گیر . 5/1
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 :شو  اس فا ه ایر هایقلم اا نامه پایان مخ لف هایبخا تایپ برای

 

و اا سات چپ  cm 2شو ب فاصله هر سطر اا سات راست کاغذ های خارجی تایپ میهایی که به ابانبرای م ن -2

cm 3 . ر نظر گرف ه شو  

 ها به صورت ایر عال شو :ها و فرمولهاب پیوستهاب شکلگذاری موضوعبرای شااره -3

گر   عد  سات اند مشخص میهای هر فصل با  و شااره که با خط تیره اا یکدیگر جدا شدههر یک اا بخا -

مور  نظر است.  ر صورتیکه هر بخا  ارای ایر بخا  راست بیانگر شااره فصل و عد  سات چپ ترتیب بخا

گیر . مثال: ایر بخا سو  اا بخا چهار  فصل  و  باشد. شااره هر بخا  ر سات چپ شااره مذکور قرار می

 شو .گذاری میشااره 3-4-2بصورت 

 هاین شکل  ر فصل سو  بهباشد. مثال:  ها نیز به صورت فوق میها و نقشههاب ناو ارهاب جدولگذاری شکلشااره -

 شو .( نوش ه می11-3صورت )شکل
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ت )جدول بصور "ب"شو  و بعنوان مثال سومین جدول  ر پیوست ها با حروش الفبای فارسی نامگذاری میپیوست -

 شو .( نوش ه می3-ب

ور  رابطه م گذاری روابط و فرمولها نیز عد  سات راست بیانگر شااره فصل و عد  سات چپ شاارهبرای شااره -

 شو .( نوش ه می4-3نظر است. مثال چهارمین رابطه  ر فصل سو  بصورت )

 رعایت پاراگراش وعالئم نگارشی و ویرایشی -4

 هنگا  نوش ن فهرست منابع به مسائل ایر توجه شو . -5

 ترتیب نوش ن منابع بر حسب حروش الفبای فارسی باشد. -الف 

 فارسی نوش ه شو . اب دا منابع فارسی وسپه منابع غیر -ب

 باشد.ترتیب نوش ن مشخصات هر منبع بصورت ایر می -ج

عنوان ک ابب مقاله گزارشب  -5سال ان شار  -4نا  کوچک نویسنده  -3نا  خانوا گی نویسنده  -2شااره و ر یف  -1

نامه نا   انشگاهی که پایان نا  ناشرب م لهب ساینار یا موسسه علای که مقاله  ر من چاپ شده و یا -6نامه یا رساله پایان

شااره صفحاتی که مطلب مور  نظر اا من اس خراج  -7 ر من ا ارائه گر یده است )شااره و سال م له قید شو ( 

 شده است.
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 غیرانتفاعی -موسسه آموزش عالی غیردولتی

 المعی گرگانی
 

 نامه برای دریافت درجه کارشناسیپایان

 نرم افزاررشته مهندسي کامپيوتر گرايش 

 

 عنوان :

........... 

 

 استاد  راهنما :

......... 
 

 دانشجو:

......... 

 

 ماه و سال

  

 ناونه صفحه جلد فارسی
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 ناونه صفحه عنوان فارسی روی جلد هاراه با عطف

 

 
 غیرانتفاعی -موسسه آموزش عالی غیردولتی

 المعی گرگانی

 
 نامه برای  ریافت  رجه کارشناسیپایان

 گرایا نر  افزار رش ه مهندسی کامپیوتر
 

 عنوان

........................ 
 

 اس ا  راهناا )اس ا ان راهناا(

  ک ر .......................
 

 

 اس ا  مشاور)اس ا ان مشاور(

  ک ر..............

  ک ر...........
 

 نگارنده

.................. 

 ماه و سال

............... 
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