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 باسمه تعالی                              

گارش و تدوین پایان انهم                         موسسه کادوسو کارشناسی  کاردانی مقطع دستورالعمل ن
هنگام عزیز ، رعایت موارد ذیل ضروری بنظر میرسد. لذا خواهشمند است دانشجویان  ها به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه

 تهیه پایان نامه به این نکات توجه نمایند. 

 می باشد .  Microsoft Wordنرم افزار مورد استفاده برای تایپ پایان نامه  -1

 باشد. A4اندازه صفحات پایان نامه باید  -2

به شکل زرکوب انتخاب گردد و موارد روی جلد برای مقطع کارشناسی  مه از نوع گالینور به رنگ زرشکی جلد پایان نا -3

نیازی به صحافی کردن پایان نامه های مقطع کاردانی  ای از طرح روی جلد در پیوست الف آورده شده است. چاپ شوند. نمونه

 نمی باشد.

 درج نام نگارنده و عنوان کامل پایان نامه بر روی عطف ضروری است. -4

از بکاربردن لغات التین خودداری گردد و معادل فارسی  ضمن رعایت اصول نگارش، در تحریریه پایان نامه حتی االمکان -5

 لغات استفاده شود و در صورت نیاز در پاورقی همان صفحه با ذکر شماره، لغات التین آورده شوند.

ن و نیز متر از باالو پایی سانتی 2متر از سمت راست،  سانتی 5/2متن پایان نامه در داخل کادر باید طوری تنظیم شود که به اندازه  -6

 متر از سمت چپ کاغذ فاصله داشته باشد. سانتی 5/1

 باشد: ه قرار گیرند به شرح زیر مییی که باید در تهیه پایان نامه مورد استفاد ها فونت -7

 برای فارسی و  11تیتر ها:  سرفصلTimes New Roman 16 برای انگلیسی   

 :منظور از سیاه همان سیاه14زر  عناوین اصلی(Bold  )برای فارسی و   استTimes New Roman 12 Bold 

 برای انگلیسی

 :سیاه  برای فارسی و  13زر  عناوین فرعیTimes New Roman 11 Bold برای انگلیسی 

  برای فارسی و  14متن اصلی: زرTimes New Roman 12 برای انگلیسی 

 سیاه  برای فارسی و 11زر  ها، جداول و نمودارها: عنوان شکلTimes New Roman 8 Bold برای انگلیسی 

 :سیاه  برای فارسی و 12زر  چکیدهTimes New Roman 11 Bold برای انگلیسی 

   :برای فارسی و  12زر مراجعTimes New Roman 11 برای انگلیسی 

 باشد: چگونگی تنظیم و ترتیب مطالب پایان نامه به شرح زیر می -1

 مشابه پیوست الف( طرح روی جلد( 

  بسم ا.. الرحمن الرحیم 
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  اختیاری(تقدیم اثر( 

 اختیاری( سپاسگزاری( 

  روش انجام پروژه و نتایج به دست آمده به طور مختصر می باشد و باید  چکیده شامل هدف پروژه،)چکیده

 ون ذکر فرمول، شکل و منابع باشد.(کلمه و حد اکثر دو صفحه بد 211حداقل 

   فهرست مطالب 

  هاجدولفهرست 

 هاشکل فهرست 

 و محتوای آنها  با نظر استاد راهنما تهیه و تدوین می شود  ها  های اصلی پایان نامه: که تعداد فصلفصل. 

مطالب پایان نامه خود را تنظیم  مطابق نمونه ارائه شده در پیوست بتوانند  )دانشجویان رشته نرم افزار می

 نمایند(.

 اختیاری( ها پیوست( 

 منابع و مآخذ 

 باشد: میی مختلف پایان نامه به شرح زیر  ها شماره گذاری بخش  -9

  :شماره گذاری « چکیده»و « سپاسگذاری»،« تقدیم»، «طرح روی جلد»تنها صفحات شماره گذاری صفحات

، صفحات با حروف «اول متن»ی  تا صفحه «فهرست» ی نمیشوند و بقیه صفحات شماره گذاری میشوند. از صفحه

و .... در پتایین و در   3،  2، 1گردند . صفحات متتن بتا اعتداد     در وسط صفحه شماره گذاری می الفبا در پایین و

وسط شماره گذاری می شود . توجه شود که بر روی صفحه اول هر فصل ، شماره ی صتفحه ذکتر نمتی شتود      

 لیکن به حساب می آید . همچنین صفحه اول هر فصل از خط پنجم آغاز میگردد.

 موضوعات اصلی پایان نامه معموال چند فصل است. هر فصل نیز ممکن است بته   ها: ضوعشماره گذاری مو

ی هر فصل با دو  ها چند بخش تقسیم گردد. صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخش

و عتدد  شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص میگردد. عدد سمت راست بیانگیر شماره فصل  

سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هر زیتر  

 یعنی زیربخش چهارم از بخش دوم فصل سوم. 4-2-3بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار میگیرد. مثال 

 ید به ترتیب ظهور در ها با ها و نمودار ها، جدول : تمامی شکلها، جداول، نمودارها شماره گذاری شکل

ی  ها و ... برای جدول 2-2، جدول  1-2، جدول  2ی فصل  ها هر فصل شماره گذاری شوند. مثال برای جدول

در زیر آنها   ها در باالی آنها و عنوان شکل  ها و ... استفاده شود. عنوان جدول 2-3، جدول  1-3، جدول  3فصل 

 باشد ، الزم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود .  گردد. اگر شکلی از مرجعی نقل شده ذکر می
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 و   ها ی پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگذاری میشوند. شکل ها : پیوستها شماره گذاری پیوست

جداول موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط شماره گذاری خواهد شد. به عنوان مثال، سومین 

 (.  3-صورت نوشته میشود )جدول ب به این« ب»جدول در پیوست 

 شتوند  ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که ظتاهر متی  :  فرمولها مولبط و فرشماره گذاری روا

( 3-4گذاری میگردند. به عنوان مثال، سومین رابطه در فصل چهارم به صتورت ) ها شمارهها و شکلمانند جدول

 شود. نوشته می

( 1ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگلیسی را ذکر کنید. ترتیب نوشتن مراجتع نیتز بتر ایتن استاد باشتد: )      در نوشتن مراجع  -11

( ستایر مقتاالت و   4های علمی معتبر، و ) ( مقاالت مندرج در مجالت و کنفرانس3های پژوهشی، ) ها و طرح نامه ( پایان2ها، )کتاب

 مورد ارجاع واقع شده باشند. نامه پایان منابع اینترنتی. تمام مراجع حتماً باید در متن

بنویسید. برای عناوین مراجتع انگلیستی نیتز از قلتم کتج        (Bold)نامه، یا مقاله به زبان فارسی را بصورت پررنگ عنوان کتاب، پایان

(Italic)  .استفاده کنید 

. مراجتع انگلیستی را بتا شتماره انگلیستی      ]1[برای ارجاع به یک مرجع تنها از شماره آن در داخل یک جفت قالب استفاده کنیتد  

بترای ارجتاع بته    ...«.  ]1[مرجتع  »نیست، مگر آن که جمله با این عبارت شروع شود: « مرجع». نیازی به ذکر کلمه [6]ارجاع دهید 

در انتهتای  . مراجعتی کته   ]1-5[. اگر تعداد مراجع زیاد است از خط تیره استفاده کنیتد  ]2,1[چند مرجع از ویرگول استفاده کنید 

  گیرند. آیند قبل از نقطه قرار می جمله می

 شوند: فهرست مراجع به ترتیب زیر تنظیم می

، نام خانوادگی، نام مترجمان عنوان كامل كتابای که نقش نویسنده را دارد،  نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه [1]

لمه ویراستة، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر، نام ناشر، تاریخ با قید کلمه ترجمة، نام خانوادگی، نام ویراستار با قید ک

 انتشار.

نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه،  ای که پایان ، درجهنامه عنوان پاياننام خانوادگی، نام نویسندگان،  [2]

 ها، تاریخ انتشار. محل دانشگاه، شماره صفحه

، شماره ثبت، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح، تاریخ انجام طرح پژوهشيعنوان نام خانوادگی، نام مجری،  [3]

 طرح.

ها، محل چاپ  ، نام مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه"عنوان مقاله"نام خانوادگی، نام نویسندگان،  [4]

 مجله یا برگزاری کنفرانس، تاریخ انتشار.

 

  



4 

 

 
 «الفپیوست »

 
 (Zar Bold 16)     رشتموسسه آموزش عالي كادوس 

 (Zar Bold 16)               غیر انتفاعي(-غیر دولتي )                        

 

 

 كارداني برای دريافت درجه  پايان نامه

 ..........گرايش -........ رشته

 Zar Bold 16)) 

 

 

 (Zar Bold 18)     عنوان
 (Zar Bold 16)     اين قسمت ذكر شود()عنوان پايان نامه در 

 

 

 ((Zar Bold 18)      استاد راهنما   
 (Zar Bold 16)        )نام استاد راهنما در اين قسمت ذكر شود(

 

 

 (Zar Bold 18)        نگارش
 (Zar Bold 16)          ()نام دانشجو در اين قسمت ذكر شود

 

 

 

 (Zar Bold 14)                31...... ماه ....
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 «بپیوست »

 (Zar bold 13) فهرست مطالب

 صفحه                                                                           عنوان          

 فصل اول : شناخت سیستم  

 (Zar 12.................................................................... )........................................................................................................................معرفی -1-1

  (Zar 12............................................. ).......................................................................................ی سیستم .................................. ها نیازمندی-1-2

 (Zar 12.......................................... )...............................................ها .....................................................................امکان سنجی نیاز مندی-3 -1

 (Zar 12................... ).........................................معرفی ساختار پایان نامه...................................................................................................... -1-4

 فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم  

 (Zar 12................ )............................................................................................................................مقدمه................................................ -2-1

 (Zar 12.......................................................................... )...........................و غیره . ..................................................... DFDرسم نمودار  -2-1

 (Zar 12....................................... ).......................................................................................................................نتیجه گیری...................... -2-3

 فصل سوم :  طراحی پایگاه داده

 (Zar 12... ).........................................................................................................................................مقدمه................................................. -3-1

 (Zar 12...................................................................................... ).................................................................................  ها معرفی موجودیت -3-2

 ER .................................................................................................................................................................( ...................Zar 12)نمودار  -3-3

 (Zar 12...................... )................................معرفی جداول و ارتباط میان آنها .............................................................................................. -3-4

 (Zar 12.............................................................................. )..................................نتیجه گیری..................................................................... -3-5

 افزار ی مختلف نرم ها و معرفی بخش فصل چهارم : پیاده سازی

 (Zar 12....................................... .... )......................................مقدمه........................................................................................................... -4-1

 (Zar 12........... )..........................................................................................................................................طراحی رابط کاربر .................. -4-2

 (Zar 12...................................................................................... )..................................طراحی فرمها ............................................ -4-2-1

 (Zar 12........................................................ )....................................................................................................  ها طراحی گزارش -4-2-2

 (Zar 12..... )............................................................نتیجه گیری................................................................................................................... -4-3

 فصل پنجم : نتیجه گیری 

 (Zar 12............................................. )..............................................................................................کارایی برنامه ..................................... -5-1

 (Zar 12................................................................ ).............................................................................ای توسعه ............................پیشنهاده -5-2

 پیوست

 (Zar 12............................ )...........................................................................................................معرفی اجزاء کد ..............................................

 (Zar 12................................................................................ )...................................................................معرفی توابع و ماژولها............................

 Zar 12)...................................................................................................... ).....................................................................منابع ............................


