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 دانشجویان هاینامهپایاندفتر مستندسازی 

 «هانامهپایان جامعی چکیدهی ی ارائهنامهشیوه»

 

ها و مقاطع، از ها، گرایشدر تمامی رشته هانامهتمام پایاناز ای چکیدهدانشجویان در دانشکده،  هاینامهپایانبا هدف ایجاد یک بایگانی منسجم از 

بایگانی  «پورتال کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه علم و صنعت ایران»در ( بر اساس یک الگوی جامع، دریافت و ۰11) 1۴۰1اول سال تحصیلی  نیمسال

برداری های بایگانی شده، در سطوح دسترسی مختلف، توسط اساتید دانشکده، دانشجویان دانشکده و دانشجویان قابل جستجو و بهرهچکیده شود.می

 ، به شرح زیر است:در این سامانه هانامهپایان ی جامعچکیدهفرآیند بایگانی  واهد بود.خ

 «نامهپایان جامعی چکیده»دانشجو  ،نامهی نهایی پایان، انجام اصالحات پیشنهادی داوران و تأیید نسخهنامهی دفاع از پایانپس از برگزاری جلسه .1

ها و ها، گرایشبه تفکیک تمامی رشته هایی از آن،)این قالب و نمونه .میرساند راهنما استاد دییتا بهتهیه و  ،تعیین شده قالبخود را مطابق با 

قابل مشاهده و استفاده  ها،نامهی جامع پایانآثار دانشجویان، ذیل عنوان چکیده مستندسازی قسمت امور آموزش، بخش در سایت دانشکده، مقاطع،

 است(

آن را  «جامع یدهیچک»فایل  ی خود،نامهی نهایی پایانبه همراه نسخه دانشجوالزم است فارغ التحصیلی،  مدارک الزم برای به عنوان بخشی از .2

 بارگذاری کند. پرتال کتابخانه، در WORDو  PDFی نیز، در دو نسخه

تواند روند در سامانه، دانشجو می ی مرکزیو کارشناس کتابخانه های دانشجویاننامهمسئول دفتر مستندسازی پایاناستاد راهنما، پس از تایید  .3

 فارغ التحصیلی خود را دنبال کند.

 .شودمی هیته تحصیلی دانشجویان، مقطع به توجه با و ریز یراهنما اساس بر ،نامهانیپا جامعی چکیده

 مقطع کارشناسیالف. 

نامه برای مقطع کارشناسی، در پیوست ی جامع پایانچکیده . قالباست ایصفحه (تا سه) دویک فایل  ،نامه در مقطع کارشناسیپایان جامعی چکیده

ی )زیر عنوان چکیده آثار دانشجویان در سایت دانشکده، بخش امور آموزش، قسمت مستندسازیبه تقکیک رشته، ارائه شده و فایل أن،  الفشماره 

 :الزم، به شرح زیر است( قابل دسترسی است. صفحات هانامهپایان جامع

 )اجباری( چکیدهاطالعات و : ی اولصفحه .1

عنوان، مشخصات  نامه، شاملپایاناطالعات  ، که به صورت جدول در باالی صفحه قرار دارد؛بخش اول در .استدو بخش شامل این صفحه 

که  استدانشجو  ینامهپایان نوشتاری یچکیده، دومبخش شود. وارد می ،دانشجو، مشخصات اساتید راهنما و مشاور، سال ورود و تاریخ دفاع

، فرآیند شود که در این بخش، به موضوع، مساله، روشی اسناد تصویری طرح، باشد. توصیه مینمودار و نظایر آن، بدون ارائهمتن،  تواند شاملمی

 یر، ضروری است:در نگارش متن، توجه به موارد ز ها، به طور اجمالی اشاره شود.یافتهطراحی و دست

 مورد قبول نیست. جز در مواردی که دارای مجوز از دانشگاه باشد؛ باشد. نوشتار انگلیسی، ، حتماً باید به زبان فارسیچکیده متن 
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 باید از فونت بی میترا ؛شودکه توسط دانشجو تکمیل می ،های نوشتار فارسیدر تمام بخش (B Mitra)  .الزم است که نگارش، استفاده شود

همین فونت از  ها نیز،جدولیا  هاشکلشود. برای نوشتار فرعی، نظیر عناوین  انجام Multiple 1.2ی خطوط و با فاصله 12 با فونت شماره

 استفاده شود. Singleفاصله خطوط و  9 با شماره

  در صورت نیاز به استفاده از فونت انگلیسی، متون اصلی با فونتAdobe Arabic  و با فاصله خطوط  11شمارهMultiple 1.2 شود.  نوشته

 استفاده شود. Singleبا فاصله خطوط  ۸شماره  Adobe Arabicاز فونت نیز،  هاجدولیا  هاشکلنظیر عناوین ، برای نوشتار فرعی

 ی سوم، اختیاری است( ی دوم اجباری و صفحهو سوم: مدارک طراحی )صفحه دومی صفحه .2

 مدارک تصویریبه طور کلی، و  هاها، پرسپکتیوها، دیاگرامنقشهشامل  ،)ها(محتوای آن .اختصاص دارد مدارک طراحیی ارائهبه  )ها(این صفحه

 تابع شرایط زیر است:ی چیدمان مدارک تصویری، تعداد، نوع و نحوه  .است بنا یا محصول طراحی شده

 تصاویر استفاده شده، الزم است با dpi  شود. تصاویر دارای کمتر از این دقت، باعث افت کیفیت فایل نهایی تهیه و ارائه می 3۰۰تا  2۰۰بین

 سازد.شده و امکان استفاده از آن در مجموعه آثار دانشکده و کتاب سال را با مشکل مواجه می

 .تمامی تصاویر، باید در کادر مشخص شده قرار داشته و از آن، خارج نشوند 

 شوند.قلمداد می« شکل»نامه، یک ها، انتخابی است. هر یک از این موارد، در این شیوهها، پرسپکتیوها و دیاگرامهتعداد نقش 

 ی حداقل یک پالن، یک مقطع، یک نما، یک پرسپکتیو داخلی، یک پرسپکتیو خارجی و یک دیاگرام تحلیلی، ی معماری، ارائهبرای رشته

ها به های آموزشی، به طور مستقیم توسط گروهسایر مالحظات گروه ی ... ضروری است.عتی، ارائهی طراحی صنبرای رشته ضروری است.

 اطالع دانشجویان رسانده خواهد شد.

 شکل باشد. 15و حداکثر  ۶تواند شامل حداقل هر صفحه، می 

 رعایت نظم )پنهان یا آشکار( و حفظ خوانایی  ،اگر چه؛ فاصله یا بدون فاصله کنار هم قرار بگیرندتوانند با کادر یا بدون کادر و با ها میشکل

 حائز اهمیت است. ،مطالب

 2.5ترتیب، کوچکترین شکل، متر بزرگتر باشد. بدینسانتی 1۰متر کوچکتر و از سانتی 2.5ها، نباید از یک از ابعاد آنها در هیچی شکلاندازه 

که کل تصاویر، در محیط دیگری ترکیب شده و به صورت یک در صورتیخواهد بود.  مترسانتی 1۰در  1۰متر و بزگترین، سانتی 2.5در 

که از کادر شوند، الزم است در ترکیب تصاویر، این قواعد رعایت شود؛ اما ابعاد کلی تصویر، مشروط بر انفایل واحد به این بخش منتقل می

 ارائه شده فراتر نباشد، محدودیتی ندارد.

 ی کوتاه برای هر تصویر(، آزاد است.شتاری، در حد متناسب )یک عنوان یا جملهی توضیحات نوارائه 

  ،12انگلیسی و حداکثر آن،  ۸فارسی و  1۰حداقل شماره فونت، نگارش در این بخش، تابع موارد مندرج در بخش قبل است. به عالوه 

 در هر حال، زبانه )فارسی و انگلیسی( باشد. ،زبان فارسی برتواند عالوه می، که نوشتار در این بخشضمن آن انگلیسی است. 1۰فارسی و 

 نوشتار صرفا انگلیسی، مورد قبول نیست.

 <مستندسازی آثار دانشجویان <امور آموزش <، در سایت دانشکدهی مقطع کارشناسینامهی جامع برای پایانخالصه هایی ازنمونهراهنما و توجه: 

 است.  مشاهدهاری شده و قابل ذبارگ ها،نامهجامع پایان یچکیده

 مقطع کارشناسی ارشد. ب

نامه برای مقطع کارشناسی ارشد، ی جامع پایان. قالب چکیدهاستای صفحه (۶)تا  5 گزارشیک  ،نامه در مقطع کارشناسی ارشدپایان جامعی چکیده

در سایت دانشکده، بخش امور آموزش، قسمت مستندسازی آثار ها، ها و گرایشبه تفکیک تمامی رشتهدر پیوست شماره ب ارائه شده و فایل أن، 

، به شرح زیر ی جامع در مقطع کارشناسی ارشدبرای چکیده ها( قابل دسترسی است. صفحات الزمنامهپایان ی جامعدانشجویان )زیر عنوان چکیده

 است:

 چکیده )اجباری(اطالعات و ی اول: صفحه .1
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عنوان، مشخصات  نامه، شاملپایاناطالعات  ، که به صورت جدول در باالی صفحه قرار دارد؛بخش اول . دراستاین صفحه شامل دو بخش 

که  استدانشجو  ینامهپایان نوشتاری یچکیده، بخش دومشود. ، وارد میدانشجو، مشخصات اساتید راهنما و مشاور، سال ورود و تاریخ دفاع

ی علمی، مطابق ساختار یک چکیدهکه در این بخش،  الزم استی اسناد تصویری طرح، باشد. ون ارائهنمودار و نظایر آن، بدمتن،  تواند شاملمی

به پنج همچنین، الزم است  به طور اجمالی اشاره شود.ها و نتایج پژوهش، یافتهروش، ها )در صورت وجود(، اهداف، ها، فرضیهپرسشمساله، به 

 اشاره شود. در نگارش متن، توجه به موارد زیر، ضروری است: Chicago Bبا روش  مأخذ اصلی مورد استفاده در پژوهش، مطابق

 مورد قبول نیست. جز در مواردی که دارای مجوز از دانشگاه باشد؛ باشد. نوشتار انگلیسی، ، حتماً باید به زبان فارسیچکیده متن 

 بی میترا باید از فونت ؛شودکه توسط دانشجو تکمیل می ،های نوشتار فارسیدر تمام بخش (B Mitra)  .الزم است که نگارش، استفاده شود

همین فونت از  ها نیز،جدولیا  هاشکلشود. برای نوشتار فرعی، نظیر عناوین  انجام Multiple 1.2ی خطوط و با فاصله 12 با فونت شماره

 استفاده شود. Singleفاصله خطوط و  9 با شماره

 لیسی، متون اصلی با فونت در صورت نیاز به استفاده از فونت انگAdobe Arabic  و با فاصله خطوط  11شمارهMultiple 1.2 شود.  نوشته

 استفاده شود. Singleبا فاصله خطوط  ۸شماره  Adobe Arabicاز فونت نیز،  هاجدولیا  هاشکلنظیر عناوین ، برای نوشتار فرعی

 )اجباری( ی تصویری: چکیدهدومی صفحه .2

ی تصویری پژوهش، به صورت یک گراف یا دیاگرام کامل است که محتوا و فرآیند پژوهش را، در قالب یک نمودار چکیدهاین صفحه شامل 

 دهد.تصویری، ارائه می

 )اجباری( مدارک طراحی: سوم و چهارمی صفحه .3

 ها و به طور کلی، مدارک تصویریدیاگرامها، پرسپکتیوها، ها، شامل نقشهی مدارک طراحی اختصاص دارد. محتوای آنها به ارائهاین صفحه

تواند حذف هایی که فاقد محصول طراحی شده هستند، این دو صفحه، مینامههای صرفا پژوهشی و سایر پایاننامهدر پایان .استطرح ارائه شده 

ی چیدمان تعداد، نوع و نحوه ن شود.ی دیگر که مبین دستاوردهای پژوهش است؛ جایگزیشده و به تشخیص استاد راهنما، با یک یا دو صفحه

 مدارک تصویری، تابع شرایط زیر است:

 تصاویر استفاده شده، الزم است با dpi  تصاویر دارای کمتر از این دقت، باعث افت کیفیت فایل نهایی شودتهیه و ارائه می 3۰۰تا  2۰۰بین .

 سازد.شده و امکان استفاده از آن در مجموعه آثار دانشکده و کتاب سال را با مشکل مواجه می

 .تمامی تصاویر، باید در کادر مشخص شده قرار داشته و از آن، خارج نشوند 

 شوند.قلمداد می« شکل»نامه، یک ابی است. هر یک از این موارد، در این شیوهها، انتخها، پرسپکتیوها و دیاگرامتعداد نقشه 

 ها به اطالع دانشجویان رسانده خواهد شد.های آموزشی، در خصوص مدارک مورد نیاز، به طور مستقیم توسط گروهمالحظات گروه 

 شکل باشد. 15و حداکثر  ۶تواند شامل حداقل هر صفحه، می 

 رعایت نظم )پنهان یا آشکار( و حفظ خوانایی  ،اگر چه؛ فاصله یا بدون فاصله کنار هم قرار بگیرندا کادر یا بدون کادر و با توانند بها میشکل

 حائز اهمیت است. ،مطالب

 کترین شکل، ترتیب، کوچمتر بزرگتر باشد. بدینسانتی 1۰متر کوچکتر و از سانتی 2.5ها، نباید از یک از ابعاد آنها در هیچی شکلاندازه

که کل تصاویر، در محیط دیگری ترکیب شده و به صورت متر خواهد بود. در صورتیسانتی 1۰در  1۰متر و بزگترین، سانتی 2.5در  2.5

که شوند، الزم است در ترکیب تصاویر، این قواعد رعایت شود؛ اما ابعاد کلی تصویر، مشروط بر انیک فایل واحد به این بخش منتقل می

 ادر ارائه شده فراتر نباشد، محدودیتی ندارد.از ک

 ی کوتاه برای هر تصویر(، آزاد است.ی توضیحات نوشتاری، در حد متناسب )یک عنوان یا جملهارائه 

 12انگلیسی و حداکثر آن،  ۸فارسی و  1۰، نگارش در این بخش، تابع موارد مندرج در بخش قبل است. به عالوه، حداقل شماره فونت 

 در هر حال، زبانه )فارسی و انگلیسی( باشد. ،زبان فارسی تواند عالوه برمی، که نوشتار در این بخشانگلیسی است. ضمن آن 1۰فارسی و 

 نوشتار صرفا انگلیسی، مورد قبول نیست.
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 )اجباری( محصوالت پژوهشی: پنجمی صفحه .۴

که دانشجو، بر اساس پژوهش انجام شده در ی شما اختصاص دارد. در صورتینامههای مستخرج از پایانمعرفی اجمالی پژوهشها به این صفحه

افزاری، ثبت اختراع یا نظایر ان شده باشد؛ الزم است این موارد را در این صفحه، ی خود، موفق به انتشار مقاله و کتاب، تولید بسته نرمنامهپایان

 ی محصوالت در این بخش، تابع شرایط زیر است:ارائه د.معرفی کن

 ی نشریه، معرفی شده ، دوره و شمارهمقاالت چاپ شده، با ذکر عنوان، نویسندگان )به ترتیبی که در مقاله ارائه شده است(، نام نشریه، نمایه

 خطی از مقاله، اختیاری است. 5تا  3 یی یک خالصهارائه شوند.با قابلیت هایپرلینک نیز ارائه می Chicago Bو به صورت 

 ی ی نشریه و همچنین اطالعات آن به شیوهمقاالت پذیرفته شده، مطابق با الگوی باال و بدون اشاره به دوره و شماره Chicago B ارائه

 شوند.می

 گیرند.مقاالت ارسال شده به نشریات، پیش از چاپ یا پذیرش قطعی، در این بخش قرار نمی 

  ی دانشجو باشد.نامهگیرد که مستقیما مستخرج از پایاندر این بخش قرار میصرفا مقاالتی 

 ثبت اختراع )عنوان اختراع، تاریخ صدور گواهی، شماره ثبت و نظایر  ی توصیف کوتاهی از محصول، اطالعات گواهیثبت اختراع، با ارائه

 شود.ان( و تصویر گواهی انجام می

 ست توصیف کوتاهی از ان ارائه شده و لینک دسترسی به ان نیز، در این صفحه، به صورت هایپرلینک، قرار افزاری، الزم ای نرمبرای بسته

 داده شود.

 های دانشجویان مراجعه نمایید.نامهسازی پایانسایر محصوالت پژوهشی، به مدیر دفتر مستند ی بارگذاریجهت آگاهی از نحوه 

 (اختیاری) محصول ساخته شده: ششمی صفحه .5

تواند در این صفحه، به معرفی و توضیح تفصیلی پیرامون ی دانشجو، به ساخت یک محصول منجر شود؛ دانشجو مینامهکه پایاندر صورتی

 ی تصاویر و توضیحات الزم، بپردازد.محصول ساخته شده و مشخصات آن، با ارائه

 <مستندسازی آثار دانشجویان <امور آموزش <، در سایت دانشکدهارشد ع کارشناسیی مقطنامهی جامع برای پایانهایی از خالصهتوجه: راهنما و نمونه

 ها، بارگذاری شده و قابل مشاهده است. نامهجامع پایان یچکیده

 یمقطع دکتر. پ

ارائه شده و فایل أن، در  پ، در پیوست شماره دکتری یرسالهی جامع . قالب چکیدهاستای صفحه ۴گزارش یک  ،یدکتر یرسالهی جامع چکیده

ها( قابل دسترسی است. صفحات الزم نامهپایان ی جامعسایت دانشکده، بخش امور آموزش، قسمت مستندسازی آثار دانشجویان )زیر عنوان چکیده

 ، به شرح زیر است:دکترای جامع در مقطع برای چکیده

 : اطالعات و چکیده )اجباری(و دوم ی اولصفحه .1

، در جدولی که در باالی ، مشخصات اساتید راهنما و مشاور، سال ورود و تاریخ دفاعگرپژوهشعنوان، مشخصات  ، شاملرسالهاطالعات ابتدا، 

ی دوم، وارد صفحهسپس در ی اول و ی صفحهدکتری، در ادامه یرساله نوشتاری یچکیدهشود. پس از آن، ی اول قرار دارد؛ وارد میصفحه

ها و نتایج پژوهش، ها، فرضیه)ها(، اهداف، روش، یافتهی علمی، به مساله، پرسشاست که در این بخش، مطابق ساختار یک چکیدهشود.. الزم می

در نگارش  اشاره شود. Chicago B به طور اجمالی اشاره شود. همچنین، الزم است به پنج مأخذ اصلی مورد استفاده در پژوهش، مطابق با روش

 ، ضروری است:متن، توجه به موارد زیر

 مورد قبول نیست. جز در مواردی که دارای مجوز از دانشگاه باشد؛ باشد. نوشتار انگلیسی، ، حتماً باید به زبان فارسیچکیده متن 

 باید از فونت بی میترا ؛شودکه توسط دانشجو تکمیل می ،های نوشتار فارسیدر تمام بخش (B Mitra)  .الزم است که نگارش، استفاده شود

همین فونت از  ها نیز،جدولیا  هاشکلشود. برای نوشتار فرعی، نظیر عناوین  انجام Multiple 1.2ی خطوط و با فاصله 12 با فونت شماره

 استفاده شود. Singleفاصله خطوط و  9 با شماره



 5از  5صفحه  

  در صورت نیاز به استفاده از فونت انگلیسی، متون اصلی با فونتAdobe Arabic  و با فاصله خطوط  11شمارهMultiple 1.2 شود.  نوشته

 استفاده شود. Singleبا فاصله خطوط  ۸شماره  Adobe Arabicاز فونت نیز،  هاجدولیا  هاشکلنظیر عناوین ، برای نوشتار فرعی

 )اجباری( ی تصویری: چکیدهسومی صفحه .2

گراف یا دیاگرام کامل است که محتوا و فرآیند پژوهش را، در قالب یک نمودار ی تصویری پژوهش، به صورت یک این صفحه شامل چکیده

 دهد.تصویری، ارائه می

 )اجباری( محصوالت پژوهشی: چهارمی صفحه .3

اختصاص دارد.  افزاری، اختراع و نظایر ان،)ها(، بسته نرمها، کتابهای مستخرج از رساله، شامل مقالهها به معرفی اجمالی پژوهشاین صفحه

 ی محصوالت در این بخش، تابع شرایط زیر است:ارائه

 ها صادر شده است؛ الزامی است.ی مقاالتی که مجوز دفاع، بر اساس آنارائه 

 ی شده ی نشریه، معرف، دوره و شمارهمقاالت چاپ شده، با ذکر عنوان، نویسندگان )به ترتیبی که در مقاله ارائه شده است(، نام نشریه، نمایه

 خطی از مقاله، اختیاری است. 5تا  3ی ی یک خالصهشوند. ارائهبا قابلیت هایپرلینک نیز ارائه می Chicago Bو به صورت 

 ی ی نشریه و همچنین اطالعات آن به شیوهمقاالت پذیرفته شده، مطابق با الگوی باال و بدون اشاره به دوره و شماره Chicago B ارائه

 شوند.می

  گیرند.به نشریات، پیش از چاپ یا پذیرش قطعی، در این بخش قرار نمیمقاالت ارسال شده 

 گیرد که مستقیما مستخرج از رساله باشد.صرفا مقاالتی در این بخش قرار می 

 ثبت اختراع )عنوان اختراع، تاریخ صدور گواهی، شماره ثبت و نظایر ی توصیف کوتاهی از محصول، اطالعات گواهیثبت اختراع، با ارائه 

 شود.ان( و تصویر گواهی انجام می

 افزاری، الزم است توصیف کوتاهی از ان ارائه شده و لینک دسترسی به ان نیز، در این صفحه، به صورت هایپرلینک، قرار ی نرمبرای بسته

 داده شود.

 دانشجویان مراجعه نمایید. هاینامهسازی پایانسایر محصوالت پژوهشی، به مدیر دفتر مستند ی بارگذاریجهت آگاهی از نحوه 

جامع  یچکیده <مستندسازی آثار دانشجویان <امور آموزش <، در سایت دانشکدهی دکتریرسالهی جامع برای هایی از خالصهتوجه: راهنما و نمونه

 ها، بارگذاری شده و قابل مشاهده است. نامهپایان


