
  

  

 رساله دکتري / کارشناسی ارشدنامه ان یپا/ کارشناسیپروژه گزارش 

  به ذکر گرایش ندارند)  (مقاطع کارشناسی و دکتري نیازي هندسیم موادشناسایی و انتخاب / دادن فلزاتشکلگرایش 

 

  

  عنوان: 

  )17در این قسمت نوشته شود (فونت  رساله/ نامهپایان/ پروژهعنوان 

  

 : نگارش

  )14خانواگی نویسنده بصورت کامل نوشته شود (فونت نام و نام

  

  راهنما: استاد

  راهنما  استاد خانواگی کاملنام و نام

  

  استاد مشاور: 

  استاد مشاور خانواگی کاملنام و نام

  

    سال  ماه



  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أ

  

  
  

  داوران  هیأت تاییدیه

مطالعه   از  پس  داوران  پروژه/هیأت  عنوان    رساله/نامهپایانگزارش  کامل  با  نامه/رساله  پایانپروژه/ عنوان 

- مذکور مورخ و شرکت در جلسه دفاع  ضخیم)  14نام کامل دانشجو (فونت  نگارش  به    ضخیم)  14(فونت  

  اخذ   براي  را  شده  انجام  تحقیق   ،)گرددحذف    "----/--/--شرکت در جلسه دفاع مذکور مورخ  "  قسمت  ،ندارید   جلسه دفاعکه  (در صورتی    ----/ --/ -

ارشد/ کارشناسی  درجه  (فونت    گرایش   مواد   مهندسی  رشته  دکتري / کارشناسی  گرایش   14عنوان 

  .دادند   قرار  تأیید   مورد ضخیم)

  

  امضاء  نام کامل استاد راهنمااستاد راهنما: دکتر 

    

  امضاء  (در صورتی که استاد مشاور ندارید این قسمت حذف گردد) نام کامل استاد مشاور استاد مشاور: دکتر 

    

  امضاء    نام کامل استاد ممتحن استاد ممتحن خارجی: دکتر 

    

  امضاء  (فقط براي دانشجویان دکتري) نام کامل استاد ممتحن استاد ممتحن خارجی: دکتر 

    

  امضاء  نام کامل استاد ممتحن استاد ممتحن داخلی: دکتر 

    

  امضاء  نام کامل استاد ممتحن استاد ممتحن داخلی: دکتر 

    

(فقط براي   نام کامل نماینده تحصیالت تکمیلی نماینده تحصیالت تکمیلی: دکتر  

  ) تکمیلیتحصیالت ن دانشجویا

  امضاء



 

  ب

  

  
  

  اظهارنامه دانشجو

  دکتري / کارشناسی ارشد/ کارشناسی  دوره  دانشجوي   ضخیم)  14نام کامل دانشجو (فونت  اینجانب  

مواد  رشته (فونت    گرایش  مهندسی  گرایش  مواد    دانشکده  ضخیم)  14عنوان  علم  و  مهندسی 

طوسی دانشگاه   نصیرالدین  خواجه  می   صنعتی  در  گواهی  شده  ارائه  تحقیقات  که  این  نمایم 

  با عنوان: رساله /نامهپایانپروژه/

  ضخیم)  14نامه/رساله (فونت عنوان کامل پایان

 ضخیم)  14نام کامل استاد راهنما (فونت  دکتر    جناب آقاي/سرکارخانم  محترم  استادراهنمایی  با  

  رساله /نامهپایانپروژه/توسط شخص اینجانب انجام شده است. صحت و اصالت مطالب نگارش شده در این  

باشد. در مورد استفاده از کار سایر محققین به مرجع مورد استفاده اشاره شده  مورد تأیید اینجانب می 

تاکنون براي دریافت    رساله /نامهپایان/پروژهگرازش  نمایم که مطالب مندرج در  گواهی می   ،است. همچنین

نوع مدرك یا امتیازي توسط اینجانب یا فرد دیگري در هیچ جا ارائه نشده است و در تدوین متن    هیچ

  چارچوب مصوب دانشگاه به طور کامل رعایت شده است.  رساله /نامهپایانپروژه/

  امضاء دانشجو: 

  تاریخ:



 

  ت

  

  

  

  حق طبع، نشر و مالکیت نتایج 

  

باشد. هرگونه تصویربرداري از  آن می  راهنماي استادنویسنده و متعلق به  اثر حق چاپ و تکثیر این  .١

مواد دانشگاه    و علم   انه دانشکده مهندسی بخراهنما یا کتا  استاد تنها با موافقت    آن از  کل یا بخشی  

  . باشد صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز می 

باشد و بدون  کلیه حقوق معنوي این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می  .٢

  اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاري نیست.

  . باشد بدون ذکر مرجع مجاز نمی  در این اثر استفاده از اطالعات و نتایج موجود    .٣



 

  ث

  

  (اختیاري) تقدیم 

  .خواهد تقدیم نماید را براي احترام به کسانی که میآن توانند می نویسنده 

  

  



 

  ج

  

  (اختیاري) تشکر و قدردانی

از قدردانی و تشکر از اشخاص حقیقی و حقوقی که دانشجو را در انجام پژوهش یاري   این متن عبارت است 

  اند. نموده

  

  



 

  ح

  

  چکیده 

ارایه    کلمه   300تا    200حاوي    پاراگرافر یک  د که  است  رساله/نامهپایان/پروژهاي از مطالب مهم  چکیده فشرده

از بیان    ، صورت موجز بیان شود. در این بخشه  شود. در چکیده باید مساله مورد بررسی و اهداف پژوهش بمی

،  همچنین هاي پژوهش ارائه شده برجسته گردد. ویژگی جمالت کلّی که جاي آن در مقدمه است پرهیز گردد و 

هاي پژوهش  صورت مختصر آورده شوند. در بیان یافتهه  هاي پژوهش ب ها و یافتهفرضیات مورد استفاده، روش 

  جداول   به  اشاره  منابع،  ذکر  از  چکیده  در .  شود  متمرکز  تازه و جدید   نتایج  و  هافرضیه   ها،نظریه   ها،یافته  روي  تأکید 

  نازك)  14(فونت . شود اجتناب رهانمودا و

  

که با ویرگول    د نوشته شو   کلیدي   کلمه به عنوان واژه   7و حداکثر    5باید حداقل  قسمت  این  در    : هاي کلیديواژه 

به طوري که مشخص    ،باید کلمات مهم و کلیدي در پژوهش باشند هاي کلیدي  واژه .  شوند از یکدیگر جدا می

و   کار   گرایش  و   محتوا   ماهیت،کننده   به  دست  بوده  طریق جستجو در  از  را    رساله /نامهپایان/پروژهگزارش  یابی 

 نازك)  14(فونت   .آسان سازند هاي اطالعاتی بانک



 

  خ

  

  فهرست مطالب 

  صفحه   عنوان

 د .................................................................................................................... ها شکل فهرست

 ذ ................................................................................................................... ها ولجد  فهرست

 ر ....................................................................................... )ياریاخت( اختصارات و  عالئم فهرست

 1 ................................................................................................................... مقدمه : اول فصل

 2 ..................................................................................................... دوم  فصل عنوان: دوم فصل

 2 .......................................................................................................... دوم   رده سرفصل -2-1

 3 .................................................................................................. سوم  رده سرفصل - 1-1-2

 6 ....................................................................................................... پیشنهادات  و گیري نتیجه

 7 ............................................................................................................................ 1 وستیپ

 8 ................................................................................................................................. منابع 

 9 ..................................................................................... )اختیاري( انگلیسی به فارسی  نامه واژه

 10 .................................................................................... )اختیاري( فارسی  به انگلیسی نامه واژه

  

ها و سایر عناوین رده اول بصورت ضخیم  باشد. عنوان فصلمی  13مورد استفاده در قسمت فهرست مطالب  فونت  

  و براي سایر عناوین از فونت نازك استفاده شود.  

وبرداري  گ لینان از ااطم  به منظور(  شودمی  بنا   راست به چپ از    تلف هاي مخدر رده  داخلی   عناوین   گذاريرهاشم

  ). استفاده کنید  در وبسایت این سند  pdfاز فایل   ،دادجهت چیدمان اعصحیح 

شوند. صفحات اولیه  گذاري میا... شمارهغیر از صفحات عنوان فارسی و انگلیسی و صفحه بسمه  تمام صفحات ب 

) و از فصل اول به بعد بصورت عددي  B Nazanin  12، فونت  حروف الفبا (در پایین صفحه و وسط تا فصل اول با  

  شوند.گذاري می ) شمارهB Nazanin 12، فونت (باال سمت چپ



 

  د

  

  ها فهرست شکل

  صفحه   عنوان

  شماره صفحه                 )13 عنوان شکل (فونت  -1-1شکل 

  



 

  ذ

  

  ها ولفهرست جد

  صفحه   عنوان

  صفحه شماره               )13(فونت  عنوان جدول  -1-1جدول 



 

  ر

  

  (اختیاري) فهرست عالئم و اختصارات 

  عالمت اختصاري   عنوان

 

 

 



1 

  مقدمه  نقطه)  4نوان و ع  ابتدایی کلمه  4( رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

  مقدمهفصل اول: 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

، Nazanin B  14مورد استفاده در قسمت مقدمه   فارسی  در این قسمت نوشته شود (فونت  متن اصلی مقدمه 

  متن هر فصل جدید از میانه صفحه شروع شود.   ).51/1خط با فاصله  Times New Roman 12فونت انگلیسی  
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  دوم عنوان فصل : دومفصل     رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

  دومعنوان فصل : دومفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فونت انگلیسی  ،  )B Nazanin(   14مورد استفاده  فارسی  شود (فونت  قسمت نوشته میفصل در این  هر  متن اصلی  

  2/ 5فاصله تا لبه باالیی    باشد).می  15/1فاصله خطوط  و    )Times New Roman(   12مورد استفاده در متن  

  باشد.میمتر  سانتی 3/2متر و لبه سمت چپ  سانتی  2/ 5متر، لبه سمت راست سانتی 2متر، لبه پایینی سانتی

شود. به عبارتی  منابع و مراجع مورد استفاده در متن از شماره زنی ترتیبی استفاده میبمنظور مشخص کردن  

  شود و مشخصات کامل آن منبع در قسمت مشخص می  و به ترتیب ظهور در متن  هر منبع در متن با یک شماره

در صورتی که در متن نام  شود.  قرار داده می  ] 1[منبع در متن در داخل براکت  منابع ذکر خواهد شد. شماره  

شود و در صورتی  محقق و یا نویسنده مقاله آورده شده است، شماره منبع بالفاصله پس از نام محقق آورده می

منابع دوتایی بصورت  .  ]1[  شودجمله و قبل از نقطه آورده میکه نام ذکر نشده است، شماره منبع در انتهاي  

در    ] 6- 3,  1[و منابع بیش از دوتایی غیرترتیبی بصورت    ]4-1[منابع بیش از دوتایی ترتیبی بصورت    ] 2,  1[

) Style  )MSE - KNTU.ensو    EndNoteافزار  نرم  توان از براي شماره زنی منابع می  شوند.متن مشخص می

  ارائه شده استفاده نمود. 

ر سرفصل با توجه به رده آن  هاي مختلف انجام شود. هند در چندین پاراگراف و در سرفصلتوانگارش متن می 

بین متن هر قسمت و    گذاريشمارهشود. نحوه  می  گذاريشماره ارائه شده است.  هر سرفصل در قسمت بعد 

  باشد.  الزامی می )فاصله  pt 24(یا  سرفصل پس از آن یک خط فاصله

 سرفصل رده دوم -2-1

هاي رده دوم نیاز به شماره شود. همچنین همه سرفصلضخیم نوشته می  14عنوان سرفصل رده دوم با فونت  

شود، عدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ شماره  ه میداز دو عدد استفانی دارند. براي شماره زنی ز
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  دوم عنوان فصل : دومفصل     رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

از    ،دادجهت چیدمان اعوبرداري صحیح  گ لینان از ااطم  به منظور (  دهند میسرفصل رده دوم را نشان    ترتیبی 

شوند و بعد از عدد دوم یک  از هم جدا می  -با عالمت    . این دو عدد)استفاده کنید   در وبسایت  این سند   pdfفایل  

ر از  جلوت  mm5کند. عنوان سر فصل به میزان  که آنرا از عنوان سرفصل جدا می  شود میقرار داده    خط فاصله

 ) Heading 2(  شود. متن اصلی نوشته می

  سرفصل رده سوم -1-1-2

هاي رده سوم نیاز به شماره  شود. همچنین همه سرفصلضخیم نوشته می  14عنوان سرفصل رده سوم با فونت  

شود، از سمت راست عدد اول شماره فصل، عدد دوم شماره  زنی دارند. براي شماره زنی از سه عدد استفاه می

ینان از  اطم  به منظور (  دهند میسرفصل رده سوم را نشان    ترتیبی سرفصل رده دوم و عدد سمت چپ شماره  

سه عدد با عالمت    . این) استفاده کنید   در وبسایت   این سند   pdfاز فایل    ، دادجهت چیدمان اعوبرداري صحیح  گ لا

کند.  که آنرا از عنوان سرفصل جدا می  شود میقرار داده    خط فاصله شوند و بعد از عدد سوم یک  از هم جدا می  -

  )Heading 3( شود. جلوتر از متن اصلی نوشته می mm 5عنوان سر فصل به میزان 

  سرفصل رده چهارم -1-1-1-2

با فونت   نیاز به  شود. همچنین همه سرفصل ضخیم نوشته می   14عنوان سرفصل رده چهارم  هاي رده چهارم 

شود، از سمت راست عدد اول شماره فصل، عدد دوم  چهار عدد استفاه می   شماره زنی دارند. براي شماره زنی از 

سرفصل رده چهارم    ترتیبیشماره سرفصل رده دوم، عدد سوم شماره سرفصل رده سوم و عدد سمت چپ شماره  

 در وبسایت  این سند   pdfاز فایل    ،دادجهت چیدمان اعوبرداري صحیح  گ لینان از ااطم  به منظور(  دهند را نشان می

ده  قرار داده ش   خط فاصله شوند و بعد از عدد چهارم یک  از هم جدا می  -. این چهار عدد با عالمت  )استفاده کنید 

  شود. جلوتر از متن اصلی نوشته می  mm  55کند. عنوان سر فصل به میزان  که آنرا از عنوان سرفصل جدا می

)Heading 4( 

  

   عنوان سرفصل رده پنجم به بعد:  -الف

شود و در فهرست  میهاي رده باالتر از شماره زنی براي مشخص کردن آنها استفاده ندر صورت نیاز به سرفصل

ن  نیز   مطالب آغاز شده و بصورت مسلسل نمادگذاري    شوند.میذکر  (الف)  از  و  الفبا  با حروف  این سرفصل ها 

جلوتر از    mm5عنوان سر فصل به میزان    شود.ضخیم نوشته می  14هاي جدید با فونت  شوند. عنوان سرفصلمی

  شود. متن اصلی نوشته می

مورد استفاده براي    فارسی  بایست داراي زیرنویس باشند. فونتمی متننمودارهاي ارائه شده در    ها وهمه شکل

ها و  باشد. ذکر منبع براي شکلمی)  Times New Roman(  10فونت انگلیسی  و  نازك    12ها  زیرنویس شکل
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  دوم عنوان فصل : دومفصل     رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

الزامی مینمودارهایی که از منابع دیگر آورده شده گذاري شود.  بایست شمارهباشد. زیرنویس هر شکل میاند 

شود. عدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ شماره  گذاري هر شکل از دو عدد استفاده میبراي شماره

از فایل    ،دادجهت چیدمان اعوبرداري صحیح  گ لینان از ااطم  به منظور(  دهند ترتیبی شکل در فصل را نشان می 

pdf  یک  عدد سمت چپ  ز از هم جدا شده و پس ا – . این دو عدد با عالمت )استفاده کنید  در وبسایت این سند

گذاري  ل نقطهشود. در انتهاي زیرنویس شکو سپس متن زیرنویس شکل آورده می  شودخط فاصله قرار داده می

شکل و متن قبل    چین در متن آورده شوند. بینبایست بصورت وسط باشد. شکل و زیر نویس آن میالزامی می 

  فاصله الزامی است.  ط شکل و متن پس از آن یک خ  نویسزیر از آن و همچنین

شود. براي مثال زیرنویس مطابق زیرنویس  مشخص میهر شکل یا نمودار با استفاده از شماره مذکور در متن  

 خواهد بود.  1-2 شکل

  

  
  نویس شکل به نقطه ختم شود) (زیر زیر نویس شکل. -1-2 شکل

  

در   ارائه شده  باالنویس  می  متنهمه جداول  براي  استفاده  مورد  فارسی  فونت  باشند.  باالنویس  داراي  بایست 

منبع براي جداولی که از منابع  باشد. ذکر  ) میTimes New Roman(  10فونت انگلیسی  نازك و    12ها  جدول

آورده شده الزامی میدیگر  باالنویس هر جدول میاند  براي شمارهبایست شمارهباشد.  گذاري هر  گذاري شود. 

شود. عدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیبی جدول در  جدول از دو عدد استفاده می

در   این سند   pdfاز فایل   ، دادجهت چیدمان اعوبرداري صحیح  گ لینان از ااطم  به منظور (  دهند فصل را نشان می

یک خط فاصله قرار  عدد سمت چپ    ز از هم جدا شده و پس ا  – . این دو عدد با عالمت  )استفاده کنید   وبسایت

. جدول  شودنمیگذاري  شود. در انتهاي باالنویس جدول نقطهشده و سپس متن باالنویس جدول آورده می  داده 
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  دوم عنوان فصل : دومفصل     رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

پس از آن یک    پیش و   چین در متن آورده شوند. بین هر جدول و متنبایست بصورت وسط و باالنویس آن می

  است. خط فاصله الزامی 

  بصورت زیر خواهد بود.  1-2شود. براي مثال جدول  مشخص میهر جدول با استفاده از شماره در متن  

  

  

  )به نقطه ختم نشودها باالنویس جدول( باالنویس جدول - 1-2جدول 

        

        

        

        

 

.  گردند   می  مشخص  و  داده  تمیز  یکدیگر  از  فاصله  خط   یک  توسط   عدد  دو  بوسیله  ریاضی  معادله  یا  و  رابطه  هر

ینان از  اطم  به منظور (  باشد   می   در فصل   رابطهعدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیبی  

  چهارم   رابطه   براي مثال.  )استفاده کنید   در وبسایت  این سند   pdfاز فایل    ،دادجهت چیدمان اعوبرداري صحیح  گ لا

  . شودمیه  داد  نشان ذیل  بصورت دوم   فصل در

� =
��±√������

��
          )2-4(  
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  گیري و پیشنهاداتنتیجه    رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

  پیشنهادات  و گیرينتیجه

به اختصار و بصورت    و همچنین پیشنهادات براي ادامه کار  نامه/رساله پایانه/پروژحاصل از  در این بخش، نتایج  

 زنی ترتیبی استفاده شود.  شماره  مشخص کردن نتایج مختلف از  شود. براي موجز آورده می
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  1پیوست     رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

  ري) (اختیا 1پیوست 

ممکن است از    رساله /نامهپایانپروژه/در یک  شوند.  گیري و پیشنهادات آورده میها پس از بخش نتیجهپیوست

 شود. گذاري میبا یک عدد شمارهپیوست چندین پیوست استفاده شده باشد. هر 
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  منابع     رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

    است) شده  بارگذاريدر وبسایت مورد نظر  Style Endnote ل(فای منابع

]1 [  N. First Author's surname, N. 2nd Author's surname and N. 3rd Author's surname, Article 

title, Journal title, vol. Volume, pp. page-page, Year of publication  
  ی، اپیشماره پ  ،عنوان مجله  ، عنوان مقاله  ، دوم  سنده ینو  ی ن. نام خانوادگ  واول    سندهینو  ین. نام خانوادگ  ] 2[

  سال انتشار. ،انیصفحه پا-صفحه آغاز

]3 [  N. Author's surname, Thesis title, Degree, Academic department, University, Year of 

publication. 

]4 [  N. First Author's surname and N. 2nd Author's surname, Book title, Edition ed. vol. 

Volume (If available): Publisher, Year of publication. 

  سال انتشار.  ،محل انتشار  ،دانشگاه ، مقطع, دانشکده  ،عنوان رساله ی، ن. نام خانوادگ  ] 5[

  سال انتشار. ،: انتشاراتعنوان کتاب ی، ن. نام خانوادگ  ] 6[
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  انگلیسی  به فارسی نامهواژه      رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

  ) اختیاري( انگلیسی به فارسی نامهواژه 

 به ترتیب حروف الفباي فارسی بصورت جدول  فارسی به انگلیسیلغات پانویسی شده در متن یکبار در واژه نامه  

  ستونی راست به چپ آورده شود.  دو
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  فارسی   به انگلیسی نامهواژه      رساله/نامهپایان/پروژهعنوان اختصاري 

  

  

  (اختیاري)  نامه انگلیسی به فارسیواژه 

  در اینجا لغات پانویسی شده در متن به ترتیب حروف الفباي انگلیسی و از چپ به راست آورده شود. 
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