
  
 

  دستور العمل تهیه پایان نامه هاي کارشناسی
  

ر  مشتمل ترتیب بھ نامھ پایان -1 زاي  صفحات  ب ا... مج م  وان  ، ـ ق ( عن ھ  طب گزاري  )نمون اري (،سپاس دیم  ،)اختی  تق

ب  ،فھرست)اختیاري(بھ اري (جداول  فھرست ضمائم، و مطال اري (اشكال  فھرست  ،) اختی ده  ،) اختی ب  چكی  و مطال
د  بر مشتمل احتماًال فصل ھر و گیري نتیجھ و مقدمھ فصول جملھ ف،ازمختل فصول شامل(اصلي متن ش  چن  و بخ

  .بود خواھد مراجع و ضمائم ھمچنین و بخش زیر

 سر براي. شود تایپ صفحھ در سطر 24 فرمت با و نازنین یا لوتوس 14 سایز فونت با بایستي نامھ پایان متن -2

  :شود رعایت زیر نھونم مطابق صفحھ ھر حواشي. گیرد قرار استفاده مورد 14 سیاه زر فونت تیترھا

                        

                     
  بعدي صفحات                                           فصل ھر اول صفحھ            

  

ھ  مراجع -3 ب  ب ر  ترتی ت  در ذك ا  نم ف  شماره  ب اي  در و شده  مشخص  [ ] كروشھ  در ردی ان  انتھ ھ  پای  بخش  نام

  .شود بیان ترتیب بھ التین و فارسي بخش دو در زیر صورت بھ مراجع

  : ادواري نشریات در مندرج مقاالت :الف

ام  انوادگي  ن ف  خ رجم(مول ام  ،)مت ك،  ن وان"كوچ ھ  عن ام "مقال ریھ ،ن ام  نش ماره  ادواري،ن م ناشر،ش  ارهنشریھ،ش

  .انتشار ،سال-تا-از جلد،صفحات

  :مثال

یاوش، ]3[ ھ"شھشھاني،س ي مجل ان ریاض ھ و جھ اي  كتابخان ي ھ ران ریاض ر"ای گاه ،نش نعتي  ریاضي،دانش  ص

  .1371 مھر،51-45ص،3 شماره،4 سالشریف،

[4] Grover, Michael, "Calculation of Inductance and Capacitance", Electrical 
Engineering, Vol. II, No.4, pp.1322-1340, 1982 
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  :كتب:ب

  .انتشار ناشر،تاریخ نشر،نام چاپ،محل كتاب،شماره ،نام)مترجم(مولف نام

  :مثال

[5] Ah. R. Information, John Wiley, New York, 1985. 
  ):علمي ھاي گزارش ھا نامھ پایان

  .انتشار گزارش،سال ماره،ش)ناشر(،دانشگاه)گزارش نامھ عنوانپایان:مولف نام خانوادگي، نام

  :مثال

الو،  ]6[ ا  خ ازنگري :علیرض ارامتر  ب راي B1  پ ون  ب گاه  مقاومت  بت ده  ،)1371(صنعتي  باال،دانش ازه  چكی اي  ت  ھ

  .1374 بھار9شماره ،تحقیق

ادل -4 ي مع ات انگلیس ي لغ ھ فارس راي ك ین ب ار اول ار ب ي بك ھ رود م ورت ب ر ص ویس زی فحھ در ن  درج ص

 بستھ(بیشتر یا سانتیمتر 3 فاصلھ بھ كھ پر خط یك زیر ھا نویس زیر). نشود آورده لیسيانگ لغات متن در(شود مي

 سانتیمتر 5/2 بایست مي صورت ھر در( .شوند مي نوشتھ گردد، مي رسم كاغذ پاییني لبھ از نویس زیر حجم بھ

  )شود رعایت صفحھ پایین حاشیھ

راي -5 ماره ب ذاري ش فحات، گ فح ص وان  ھص ماره عن ذاري ش ي گ ود نم فحات و ش ل ص تن از قب ليا م  را ص

  . میدھیم قرار وسط در و كاغذ انتھاي از سانتیمتر یك بفاصلھ صفحھ زیر در حروفي بصورت

  ..... سھ  - دو - یك: مثال 

تن  صفحات   -6 ا  م داد  ب ر  در.... ،1،2،3،4 اع ك  بفاصلھ  صفحھ  زی انتیمتر  ی اي  از س ذ  انتھ ط  در و كاغ  رارق  وس

  .گیرند مي

  .شوند مي ذكر پایین در ھا شكل عناوین و شماره و آنھا باالي در جداول عناوین و شماره -7

ھ  پایان متن در نباید كامپیوتري ھاي برنامھ متن و انگلیسي متون نترنتي،یا اطالعات و صفحات كاتالوگ، -8  نام

  .شود گنجانده

  .گردد ارائھ و شده آماده راھنما استاد نظر طبق باید نھایی نسخھ -9

  

 
 



  
 

  تسویه حساب ثبت نمره و، دفاع از پایان نامهمراحل 
 

  د.  گرددر آزمایشگاه پروژه برق برگزار می کارشناسی با حضور اساتید راهنما و داور  هايدفاعیه پروژه  جلسه
  لذا براي برگزاري جلسه دفاعیه رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

   اتمام پروژه توسط استاد راهنما.تاییدکتبی  
 .مراجعه به مدیر گروه جهت تعیین  داور 

  دفاعیه.جلسه ارائه گزارش پایان نامه به استاد داور و تعیین زمان÷ 

 مادگی براي برگزاري جلسه دفاعیهآ و اعالمیشگاه پروژه زمامراجعه به آ. 

 .برگزاري جلسه دفاعیه 

 
  در حدوداً دفاعیه جلسه   .دقیقه انجام خواهد شد  الی     دقیقـه ارائـه دانشـجو و   الـی    دقیقـه پرسـش و

  پاسخ اساتید و..... 
  فایلPower Point    حداکثر خواهد بود صفحه و شامل سرتیتر مطالب، نمودارها،  اشکال  و جداول  پایان نامه. 

 
  و نمره توسط استاد  هشد در فرم مربوطه ثبت ، نمره پروژه توسط اساتید راهنما و داوراز اتمام جلسه دفاعیهبعد

  .راهنما در سامانه گلستان درج می گردد
  اصالحات احتمالی مدنظر اساتید داور و راهنما را انجام داده و  ،عد از جلسه دفاعیهموظف است بدانشجو

 ید.تهیه نمار اساتید طبق نظه نهایی را نسخ

  
  فایل نهایی نسخهWord  ، pdf   وPowerPoint   ک سی دي به کتابخانه دانشکده تحویل یبر روي

  .گردد
  نسخه نهایی فایلWord  ، pdf   وPowerPoint   )توسط استاد   )احتمالی اصالحات انجام جهت تایید

 .ارسال گردد    rb.bayat@znu.ac.irبه آدرس ایمیل  هاتاق پروژبه راهنما 

  
  

 موفق باشيد



  
 

  
  مهندسی  دانشکده

  گروه برق
  
  

  نامه کارشناسیپايان
  

  گرايش: ........................
  
  
  

  ......................................................................................................... عنوان :
  
  

  استاد راهنما:..........................
  
  

  ........نگارش:................
  
  

  
  شهريور 


