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 یتعالبسمه

 2/0 ینسخه –کارشناسی  یدوره ینامهانیپان نگارش یآئ یخالصه
ت شایسته اس ی کارشناسی گروه کامپیوتر،دورههای نامهو ایجاد نظم نوشتاری در پایان یکپارچگیفظ ح منظوربه

نشان  ینوعبه زیرظاهری ارد مو رعایت استنند. بدیهی نامه توجه کنشجویان محترم به نکات زیر در نوشتن پایاندا

 قرار خواهد گرفت.و داور راهنما استاد  موردتوجهنیز دارد و در فرآیند ارزیابی نوشتار  م محتواییاز نظ

 

 نامهانیب صفحات پایترت -الف

 رند:یگیقرار م نامهانیپا یر در ابتدایب زیبه ترت هستند، ه بدون شمارهک یصفحات

 ؛ه(عنوان )مطابق فرم نمون یصفحه -

 ؛...آبسم  یصفحه -

 ؛اختیاری -صفحه( کیم )در یتقد -

 ؛یر و قدردانکتش -

 –( کندمتمایز میکار شما را که  یاچندکلمهچند کلمه یا عبارت ) دواژهیکلبه همراه  یده فارسیکچ -

 .یک صفحهحداکثر 

 شوند:یم گذاریشماره (...ج -ب  –ابجد )الف ه با حروف ک یصفحات

 ؛فهرست مطالب -

 ؛هافهرست عالئم و نشانه -

 ؛هاجدولفهرست  -

 ؛هاها و نقشهسکفهرست نمودارها، ع -

 :شوندیم یگذاره با عدد شمارهک یصفحات

 ؛شودیبا اعداد شروع م یگذارمارهش 1در شروع فصل مقدمه  یصفحهز ا -

 شود.)خالصه مطالب فصل( می گیرینتیجهو  فصل(آن مختلف  یهابخشهر فصل شامل مقدمه )معرفی  -

 رند.یگینامه/رساله قرار مانیپا یه بدون شماره در انتهاک یصفحات

 )اختیاری( نامهواژه -

 )اختیاری( ضمایم -

 د گردد.یق صفحاتو وسط ن یحتماً در پائ هاشمارهشود یم گذاریشمارهه ک یصفحات -

 

 بندیو صفحه پیتا -ب
ادر و ک کار بردنجنس باشد و از به  کینامه از انیرد. صفحات پایاغذ صورت گک یرو دود در ینامه باانیپ پایتا

 ( است.دارشماره)صفحه  100کارشناسی  نامهانیپاحداکثر حجم شود.  یخوددار شدهپیتانات به دور متن یتزئ

 13ی و شماره Times New Romanو فونت انگلیسی  14و شماره  B Nazaninفونت  با هافصلمتن داخل 

 Courier مانند 1یاتک فاصله های، باید از فونتایدکدهای برنامه را در متن استفاده کرده کهیدرصورت باشد.

New .هاعنواناست. فونت  ترکوچکشماره  2 هاجدولو  هاعکسفونت  استفاده شود B Titr است.  14ی و شماره

 است. 1خطوط  یفاصله

متر و تا یسانت 3 ینییو پا ییباال یلبهشروع خطوط تا  یفاصله :ت شودیسان رعاکیخطوط تمام صفحات  یمحدوده

 یبرا تاباشد  متریسانت 5/3-4متر باشد و فاصله شروع خطوط از لبه راست صفحه یسانت 5/2چپ صفحه  یلبه
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و  هاشکل، هافهرست، هاعکسها، ، نقشههاول، جدهاپاراگرافدر مورد  هاتیمحدودن یا .باشد یافکز ین یبرش صحاف

 رد.یر آن قرار گیدر ز هاعکسو  هاشکلح یدر باال و توض هاح جدولیاست توض ذکرانیشات شود. یز رعایره نیغ

 موضوعات گذاریشماره -ج
د از خط پنجم یم شود، صفحه اول هر فصل باینامه به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسانیپا یموضوعات اصل

 .شروع شود

 مثالً) هاعنواند از بعمشخص شود.  اندجداشدهگر یدکیه با خط فاصله از کهر فصل با دو شماره  یهابخشاز  کیهر 

 نیست. :( نیازی به استفاده از عالمتهابخشعنوان 

 یهر بخش دارا کهیدرصورتب بخش مورد است. یانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیعدد سمت راست ب

 رد.یر بخش در سمت چپ عدد فوق قرار گیشماره هر ز ،ر بخش باشدیز

 هاجدولو  هاشکل یراگذشماره

ل در فصل دوم کن شیمثال هفتم عنوانبه .ندکیت میز از همان قانون باال تبعین هاولو جد هاشکل گذاریشماره

گر یدکیمستقل از  هاشکلو  هاجدول گذاریشمارهدقت شود  ....( نوشته شودراتیینمودار تغ 7-2ل ک)ش صورتبه

 است.

 ضمایم گذاریشماره

ز با توجه به یمه نیموجود در هر ضم هاجدولو  هاشکلشود. یم یگذارنامنامه رساله با حروف ابجد نایپا ضمایم

شود:  یر نوشتهیز صورتبهمه الف ین جدول در ضمیمثال دوم عنوانبهخواهد شد.  یگذارمه مربوطه شمارهیضم

 .(2–)جدول الف 

 هافرمولو  های ریاضیهابطر یراگذشماره

شود. عدد سمت راست یمشخص م ،شوندیگر جدا میدکیه با خط فاصله از کا دو شماره ه در متن باشد بکهر رابطه 

 صورتبهن رابطه در فصل هفتم یهم برای مثالاست.  موردنظرفصل و عدد سمت چپ شماره رابطه  یانگر شمارهیب

 یرگذامه، شمارهیم آمده است با توجه به حروف ابجد آن ضمیه در ضماک هاییرابطهشود. ی( نوشته م7-10)

 .(2–مانند رابطه )الف  شودیم
 

 مراجع -د
ن قسمت، یمنظور از نام در انامه نام )انیاگر در متن پاشود. ای استفاده میبرای درج مراجع از روش شماره

ف مربوط به آن مرجع بر اساس فهرست یرد یسنده مرجع آورده نشود، شمارهی( نواستسنده ینو یخانوادگنام

سندگان ذکر شود، شماره ینام نو کهدرصورتیگردد. مربوط در داخل کروشه درج می بندا یمراجع، در آخر جمله 

 شود.سندگان در داخل کروشه آورده مییا نویسنده و یمرجع بالفاصله بعد از نام نو

  
به مقاله آن شخص دسترسی نداشته باشد و  نامهپایان کنندههیتهولی  ،ک مرجع از پژوهشگری نام برده شودیاگر در 

به »در داخل کروشه عبارت  رتواند بعد از ذکر نام پژوهشگمی ،اشاره کندبخواهد به استناد آن مرجع به نام پژوهشگر 

ا یسنده و ینام نو  ا دو نفر نوشته شده باشد،یک یاگر مرجع مورد ذکر توسط  سد.یرا بنو« ...ی نقل از مرجع شماره

 منظوربهر باشد، ش از دو نفیسندگان بیو اگر تعداد نو شودیمقبل از شماره مرجع آورده  ماًیمستقسندگان ینو

 .شودیماکتفا « و همکاران»سنده اولی و سپس عبارت یص به ذکر نام نویتلخ

 

م شده است در یب ارجاع در متن تنظیبر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که به ترت : شماره مرجعتذکر

 نظر گرفته شود.
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 مثال:

 [.12قانون دارسی است ] ان روان کننده در داخل ماده متخلخل تابعیرج 

 ت حرارتی ی[ نشان دادند که هدا4چنگ ]ز و ینوK  بات یبر مبنای ترک هاکنندهبرای گروهی از روان

 ثابت است. نسبتاًی یایمیش

  [1نقل از مرجع شماره ]راسل 

 [ 15محمد و همکاران] 

 

 هاهیتوص -ه
  ویراستیار به آدرس  افزارنرمابتدا توسط  نامهپایانتمام متن  شودیمتوصیهhttp://www.virastyar.ir 

 بازبینی شود. روی کاغذازبینی و سپس بعد از چاپ ب

  شخصی برای خود نگهداری کنید. یرزومهبخشی از  عنوانبهرا  نامهپایانیک نسخه از  شودیمتوصیه 

http://www.virastyar.ir/
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 (2جلدروی ) یعنوان فارس یصفحهنمونه 

 

 
 دامغاندانشگاه 

 مهندسیو فنی ده کدانش
 

 مهندسی کامپیوتر یارشناسک دوره نامهپایان

 

 تزئینی هایگلفروشگاه  سایتوبطراحی 

 

 

 علوی یعل

 

 استاد راهنما:

 آسیاییتر محمد کد
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