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الف) بخشهاي پاياننامه و ترتيب آنها
پايان نامههايي كه به كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف تحويل داده ميشوود ،بايود حواوي بخوشهواي
نامبرده زير باشد .اين بخشها بايد به ترتيب ذكر شده ،در زير تنظيم و تهيه شده باشند.


صفحه بسم اهلل (اختياري)



صفحه عنوان (پيوست )1



اسکن صفحه تصويب نامه به زبان فارسي

(همراه با امضا) (پيوست  3و  4با امضاي اصل استاد راهنما مورد

قبول است)


اسکن صفحه اظهارنامه (همراه با امضا) (پيوست  6و )7



صفحه اهدا يا تقديم (اختياري)



پيشگفتار (اختياري)



صفحه تقدير و تشکر (اختياري)



چکيده فارسي (حداكثر  300واژه به همراه  4تا  7كليدواژه)



فهرست مطالب :شامل عناوين اصلي و فرعي فصلها ،عنوان كتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوين پيوستها



فهرست جدولها (در صورت وجود)



فهرست شکلها (در صورت وجود)



فهرست عاليم و اختصارات (در صورت وجود)



متن اصلي



منابع و مأخذ



واژهنامه (اختياري)



پيوستها (در صورت وجود)



چکيده التين ( )Abstractبه همراه كليدواژه التين ()Keywords



صفحه عنوان انگليسي (پيوست )2

2

ب) شيوه نگارش
آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأييد كتابخانه باشد .همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در
اين دستورالعمل بايد رعايت شود.
 .1کاغذ و چاپ :كليه قسمتهاي پاياننامه بايد روي كاغذ سفيد مرغوب تايپ شود .ابعاد كاغذ
( 21*29/7كاغذ  ) A4است .تمامي متن ميتواند روي كاغذ يک رو يا دورو تکثير شود .نوع قلم مورد
استفاده در تمامي متن يکنواخت است (ببينيد جدول .)1اندازه فونتها در سرفصلها ،زيربخشها و متن
اصلي رعايت ميشود.
جدول .1نوع قلم ،اندازه و فاصله خطوط در بخشهاي مختلف پاياننامه
نوع متن

نوع قلم

اندازه

فاصله خطوط

متن فارسي

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر نازک

14

 1/15سانتي متر

عنوان فصل

 Bزر

18

تيترهاي اصلي

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر سياه

16

تيترهاي فرعي

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر سياه

14

چکيده فارسي

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر نازک

12

 Bزر سياه

12

متن جدول

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر نازک

10-12

زيرنويس جدول

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر نازک

8-10

پاورقي فارسي

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر نازک

10

پاورقي انگليسي

Times New Roman

8

Times New Roman Bold

12

متن چکيده انگليسي

Times New Roman

10-12

فهرست منابع فارسي

 Bلوتوس يا  Bنازنين يا  Bزر نازک

12

فهرست منابع انگليسي

Times New Roman

10-12

عنوان جدول يا شکل

عنوان چکيده انگليسي

3

 1سانتي متر (معادل)Single

 1سانتي متر (معادل)Single

 .2فاصلهگذاري و حاشيهبندي :فاصله سطرها در تمامي پاياننامه برابر  1/15سانتيمتر است ،اما
فاصله سطرها در چکيده برابر  1سانتيمتر (معادل  singleدر نرمافزار ورد) است .حاشيه سمت راست و باال
مساوي  3سانتيمتر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر  2/5سانتيمتر است .اين حاشيهها بايد در سرتاسر
پاياننامه رعايت شود .در صورتي كه در برخي موارد اندازه شکلها يا جدولها بزرگتر از فضاي داخل
حاشيهها باشد ،با كوچک كردن آنها و يا با استفاده از كاغذ ( A3به صورت تاخورده) حاشيه رعايت مي
شود.
 .3شمارهگذاري :شماره صفحات آغازين (از اول پاياننامه تا اول متن اصلي) با عدد و به حروف مانند:
پنج ،شش(... ،اولين صفحه يعني صفحه عنوان بدون شماره تايپ ميشود) يا با حروف الفباي فارسي نوشته
ميشوند .تمامي صفحات متن اصلي كه از مقدمه يا فصل نخست شروع ميشود ،بايد شمارهگذاري شوند.
شمارهگذاري صفحات شامل صفحههاي محتوي شکل ،جدول ،منابع و پيوست نيز ميشود.


شماره صفحه در پايين و در وسط قرار ميگيرد .فاصله شماره صفحه در حدود  1/5سانتيمتر از لبه پايين
صفحه است.



بخشها و زير بخشها به عدد شمارهگذاري ميشوند ،به طوري كه شماره فصل در سمت راست و
شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

 .4-2-3بيانكننده زيربخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 .1-4-2-3بيانكننده زيرزير بخش  1از زير بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 .4جدولها و شکلها :تمامي شکلها (تصويرها ،نمودارها ،منحنيها) و جدولها بايد باكيفيت مناسب
تهيه شوند .به گونهاي كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي برخوردار باشد .تمامي شکلها و جدولها بايد
به ترتيب ظهور در هر فصل شمارهگذاري شوند ،مثأل براي جدولهاي فصل  ،2جدول  1-2و  2-2و… ،براي
جدولهاي فصل  ،3جدول  1-3و  2-3و …ذكر شود .عنوان جدولها در باالي آنها و عنوان شکلها در زير
آنها ذكر ميشود .چنانچه جدول يا شکلي از مرجعي آورده شده است ،مرجع در عنوان جدول يا شکل ذكر
ميشود .همچنين الزم است به كليه شکلها و جدولها در متن ارجاع شده باشد.
 .5پانويس يا زيرنويس :در صورتي كه يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد ،توضيح را
ميتوان به صورت زيرنويس در همان صفحه ارائه كرد .در اين صورت عبارت يا واژه توسط شمارهاي كه به
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صورت كوچک در باال و سمت چپ آن تايپ ميشود و در زيرنويس ،توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي
شود .قلم مورد استفاده در زيرنويس ميتواند با همان قلم متن اصلي باشد.
 .6درج لغات التين در متن فارسي :همه نامهاي التين در متن به خط فارسي و در پانويس به التين (يا
به خط اصلي) با فونت  Times New Romanنوشته ميشود يا در پايان در فهرست الفبايي نامها پس از فهرست
الفبايي واژگان قرار گيرد.
 .7روابط رياضي و فرمولها :فرمولها در هر فصل به طور جداگانه و به صورت (شماره فصل -شماره
ترتيب) در داخل كمانک ذكر ميشوند ،به طوري كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن
آورده ميشود.
طبق نمونه زير:
F= ma

()5 -1
كه بيانكننده رابطه  5از فصل اول است.

 .8نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع :الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي
گيرد ،اشاره شود .چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبي نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه جمله كروشهاي باز
و مرجع ذكر ميشود .نحوه ارجاع در متن به يکي از دو روش زير است:


مراجع بهترتيبي كه در متن ميآيند شمارهگذاري ميشوند .در اين روش مراجع به ترتيب شماره در

فهرست منابع و مأخذ ذكر ميشود.


ذكر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار آن است .براي مثال ،)Taylor, 2005( :در اين روش،

مراجع به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده در فهرست منابع ذكر ميشود.
در صورت استفاده از هر يک از دو روش ،الزم است كه جزئيات و شيوه ذكر منبع در متن و در فهرست مراجع
منطبق بر يکي از شيوههاي معروف و شناخته شده (براي مثال شيوهنامه انجمن روانشناسان آمريکا( ،)APAشيوه-
نامه شيکاگو ،شيوه نامه  )IEEEباشد.

 .9مشخصات جلد پاياننامه:
 جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3ميليمتر با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) است. -رنگ جلد براي کارشناسي ارشد زرشکي و براي دکتري سبز است.
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 قطع جلد نيم سانتيمتر بزرگتر از قطع كاغذ است. نوشتههاي روي جلد به صورت زركوب چاپ ميشود. -در قسمت عطف ،عنوان پاياننامه ،نام نويسنده و سال نوشته و زرکوب ميشود.

ج .مشخصات نسخه الکترونيکي پاياننامه:
 -1دانشجو موظف است عالوه بر يک نسخه چاپي از پاياننامه خود ،يک نسخه الکترونيکي شامل متنكامل
پاياننامه و عيناً منطبق با نسخه چاپي نهايي كه استاد راهنماي پاياننامه تأييد كردهاند ،به كتابخانه مركزي تحويل
دهند.
 -2متن كامل پاياننامه به صورت يک فايل كامل در قالب فرمت  pdfو يک فايل كامل در قالب فرمت
ويرايشگر  Wordبر روي يک  CDقرار گيرد (تنها دو فايل).
 -3پاياننامههايي كه در قالب ديگر غير از  wordمثل  Farsi Texتهيه ميشود ،فايل اصلي به همراه فايل pdf
تحويل داده شود.
توجه :دانشجويان قبل از مراجعه و تحويل پاياننامه خود به كتابخانه مركزي ،ابتدا بايستي به سامانه پايان-
نامه/رساله بهنشاني  sabt.irandoc.ac.irمراجعه و اطالعات و فايل تماممتن پاياننامه خود را ثبت ،بارگذاري

و شناسه رهگيري دريافت كنند .دريافت شناسه رهگيري به منزله ثبت پاياننامه در سامانه است .دانشجويان پس از
ثبت و پذيرش ايرانداک (حدودا  24ساعت) به كتابخانه مركزي جهت تحويل پاياننامه خود مراجعه كنند .ارائه
شناسه رهگيري در هنگام تحويل پايان نامه به مسئول تحويل پايان نامهها الزامي است.

د .دورههاي بينالملل
دانشجويان تحصيالت تکميلي دورههاي بينالملل كه موظف به ارائه پاياننامه به زبان انگليسي هستند ،عالوه بر
موارد ذكرشده در باال در خصوص مشخصات و نحوه ارائه اطالعات در پاياننامه ،الزم است به موارد زير نيز
توجه كنند:


صفحه عنوان فارسي (سمت راست)



چکيده فارسي همراه با کليدواژه فارسي (سمت راست)



صفحه عنوان انگليسي (سمت چپ)



صفحه تصويب نامه به زبان انگليسي (پيوست  4با امضاي اصل استاد راهنما مورد قبول است)

 چکيده انگليسي همراه با کليدواژه التين (سمت چپ)
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روي جلد همانند صفحه عنوان انگليسي است (سمت چپ)

 رنگ جلد براي کارشناسي ارشد زرشکي و براي دکتري سبز است.

ه .پيوستها:
پيوست  :1صفحه عنوان فارسي و روي جلد
پيوست  :2صفحه عنوان انگليسي
پيوست  :3اسکن صفحه تصويبنامه به زبان فارسي
پيوست :4اسکن صفحه تصويبنامه به زبان انگليسي
پيوست  :5فرم اظهارنامه (اصالت متن و محتواي رساله دكتري)

پيوست  :6فرم اظهارنامه (اصالت متن و محتواي پاياننامه كارشناسي ارشد)
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پيوست ( 1صفحه عنوان فارسي و روي جلد)

(نام دانشکده)

گرايش00000000000000

(عنوان پاياننامه در اينجا نوشته شود)

نگارش
(نام کامل نويسنده در اينجا نوشته شود)

استاد راهنما
(نام کامل استاد راهنما در اينجا نوشته شود)

ماه و سال
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) (صفحه عنوان انگليسي2 پيوست
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(Author Name)
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(Supervisor Name)

(Month and Year)
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پيوست ( 3صفحه تصويبنامه به زبان فارسي)

تصويبنامه
به نام خدا
دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده..........................
رساله کارشناسي ارشد (يا دکتري)

اين پاياننامه (يا رساله) به عنوان تحقق بخشي از شرايط دريافت درجه کارشناسي-
ارشد (يا دکتري) است.
عنوان.............................................................................................................................:

نگارش............................................................................................................................:
کميته ممتحنين:
استاد راهنما.......................................:

امضاء.....................................

استاد راهنماي همکار........................:

امضاء.....................................

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

امضاء.....................................
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امضاء.....................................

تاريخ.........................:
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