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 پیش گفتار

 

 

ه دور مهناگذراندن دروس دوره کارشناسی ارشد و فرا رسیدن زمان انجام امور پایان  دانشجوی عزیز

ه در واهیم کمی خ می نماییم  و از درگاه ایزد متعال صمیمانه تبریک و تهنیت عرض راتحصیالت تکمیلی 

د فق و مؤیلی مواندوختن صحیح دانش و بهره گیری از حداکثر توان و استعداد خدادادی  خود در امور تحصی

 و برای میهن اسالمی ایران فردی مفید و مؤثر باشید. 

یان بوط به پامرای هی رود با مطالعه ی دقیق این راهنما و رعایت قوانین آموزشی، بتوانید برنامه انتظار م

جه کنید. توخورد نتا در پیمودن این راه ارزشمند با وقفه یا مانعی بر ،خود را به نیکی سامان دهیدنامه 

 در شود. ن نمیآن و تخطی از داشته باشید به عنوان یک اصل حقوقی، ناآگاهی از قانون، مانع اجرای قانو

 یا گروه دیرانمصورت وجود هر گونه ابهام در مفاد این آیین نامه، به استادان محترم راهنما و مشاور، 

اشد که ش می ببه ذکر است آیین نامه در دو بخالزم  کارشناسان تحصیالت تکمیلی مؤسسه مراجعه نمایید.

 است. بخش اول ساختار پایان نامه و بخش دوم تنظیمات فنی پایان نامه را به خود اختصاص داده

 

 رستگارتو خشنود باشی و ما                                     نجام کارخدایا چنان کن سرا
 

 

 با آرزوی توفیق الهی
 مدیریت تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی آپادانا

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ساختار پایان نامه ف(ال
 

 فصل اول: تنظیم مطالب پایان نامه

 
 صفحه های مقدماتی -الف           

 

 توضیحات شرح فونت صفحه

  روی جلدصفحه 

صفحه ی روی جلد سمت راست به زبان فارسی و 

 انگلیسی است. روی جلد سمت چپ به زبان
نمونه های آورده شده 

 10 صفحه در

 ........ از جلد قبل در اول و آخر پایان نامه  سفیدصفحه 

 بسم ا...صفحه 

  

بعد از صفحه سفید قرار می گیرد و باید به شکل 

 صفحه آرایی شود. ساده و خوانا
به شماره صفحه نیازی 

 ندارد

 ........ ((B nazanin  14 اظهارنامه صفحه
نمونه های آورده شده 

 12 صفحه در

کمیته  گواهی اعضایصفحه 

 پایان نامه

 
12 (B nazanin) 

 این صفحه به زبان فارسی و انگلیسی به ترتیب در

این صفحه در . آخر پایان نامه قرار می گیرد اول و

 نیازی به شماره صفحه نیست.

برای هر رشته بایستی عنوان رشته  توجه:

 ه شود.تدرست نوش

نمونه های آورده شده 

 13 صفحه در

 تقدیم

 12 (B nazanin) 
این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام 

فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم 

 می شود.

........ 

 سپاسگزاری

 
12 (B nazanin) 

در این صفحه از افرادی که در انجام رسانیدن پایان 

پاسگزاری نامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند، س

 می شود.

نمونه های آورده شده 

 14 صفحه در

 (B nazanin) 12 چکیده

 حه، شامل خالصه ر یک صفچکیده حداکثر د

ه تحقیق، روش تحقیق، ابزار، ای از مسأل

مواد، نتایج حاصل و پیشنهادهای احتمالی 

 است.

   1فاصله ی سطرها single نوشته می شود.  

  شماره صفحه چکیده به صورت حروف ابجد

 می باشد. 

  هکلم 5الی  4در قسمت چکیده نوشتن 

 کلیدی الزامی می باشد.

نمونه های آورده شده 

 15 صفحه در

 (B nazanin) 12 مطالبفهرست 

  صفحاتی که قبل از صفحه ی فهرست مطالب

 می آید، در این صفحه ذکر نمی شود.

 ه صفحات فهرست به صورت حروف شمار

 ابجد می باشد.

  صفحات فهرست مطالب به صورت یک رو

 تکثیر گردد.می بایستی 

نمونه های آورده شده 

 16 صفحه در
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 فهرست شکل ها و تصویرها

 
12 (B nazanin) 

این صفحه شامل فهرست همه ی تصاویر و 

عکس های موجود در متن است که همگی 

آورده می  و یا تصویر تحت عنوان شکل

 -2-3شکل  مانند  شود.

نمونه های آورده شده 

 18 صفحه در

 فهرست جدول ها

12 (B nazanin) 

این صفحه شامل عنوان، شماره و صفحه 

همراه با  متن ری جدول های موجود د

مانند  آورده می شود. تحت عنوان جدول

 -3-5جدول 

نمونه های آورده شده 

 17 صفحه در

 فهرست نمودارها

12 (B nazanin) 

این صفحه شامل عنوان، شماره و صفحه 

همراه با  متن ری جدول های موجود د

مانند  آورده می شود. نمودارتحت عنوان 

 -3-5 نمودار

شده نمونه های آورده 

)همانند  17 صفحه در

 جداول(

 فهرست نشانه های اختصاری

12 (B nazanin) 

در صورت لزوم و با توجه به متن پایان 

نامه ، جهت اطالع خوانندگان، فهرستی از 

نشانه های اختصاری همراه معادل آنها 

 تهیه می گردد.

نمونه های آورده شده 

 19 صفحه در

 

 

 متن اصلی پایان نامه –ب 

 

بع و ا فهرست منابی شود و متن پایان نامه شامل فصول متعددی است که با مقدمه شروع م همانطور که اشاره شد       

پایان نامه  قسمت های مختلف متن اصلی مراجعه کنید(. 21و  20)نمونه موردی صفحه  یرد.ها پایان می پذپیوست 

 شامل موارد زیر است:

 

 پژوهش( )کلیات مقدمه

مطالب  است. مقدمه، اولین قسمت اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق

ق و مورد تحقی سأله یر ساده مسأله تحقیق را بیان کند و اهمیت ممندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با جمالت بسیا

اید. ایت نمچهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هد

 ارائه ی تعریف واژه ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در مقدمه باعث روشنگری آن خواهد شد.

 

 تحقیق ادبیاتاول: فصل 

ورد. در آا می در این قسمت، محقق نظریه های مختلف مرتبط با موضوع و نیز چهارچوب نظری مورد استفاده ی خود ر

    ایان و در پ در صورت لزوم ذکر می شودادامه، مفاهیم و متغیرهای مهم در تحقیق، تعریف می گردد و مدل تحقیق، 

 د.سؤال ها یا فرضیه های تحقیق آورده می شو

 

 انجام شده پژوهش هایمروری بر : دومفصل 

در این قسمت نویسنده نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظریات محققینی که در پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته 

است، اقدام می نماید. این قسمت باید حتی االمکان به طور خالصه و حاوی مطالب کلی باشد. ضمناً ذکر نام نویسنده ی 
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تحقیق او نیز در متن ضروری است. توجه شود منظور از ارائه ی این فصل، صرفاً نقل قول از مراجع و  مورد نظر و سال

 .منابع مختلف نیست بلکه باید همراه با خالصه ای از این نظریات و بحث کلی باشد، به نحوی که خواننده را قانع کند

 

  پژوهشروش : سومفصل 

حقیق در ناسی ت( در رشته های فنی و مهندسی و روش تحقیق یا روش ش) آزمایش ها، مدل سازی و روش حل معادالت ...

 علوم انسانی و اجتماعی

ش های حقق رومار می گیرد و در این قسمت، روش انجام آزمایش ها، مدل سازی، حل معادالت و ... مورد بحث قر    

عظم گزارش اه قسمت می کند. توجه شود کری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها، نوع تحقیق و سایر موارد را گزارش جمع آو

 تحقیق در این قسمت قرار می گیرد. 

 

 (یافته هانتایج ) بحث و بررسی و تحلیل : چهارمفصل 

طالعات اها یا  گرایش می تواند نام ویژه ای داشته باشد. در این قسمت نویسنده، داده –این قسمت بر حسب هر رشته 

ایج ود. این نتواهد بخلیل می کند که نمایان گر میزان خالقیت و دانش وی گردآوری شده درباره موضوع تحقیق را تجزیه و تح

 د.ده باشمی تواند به صورت نمودار، جدول و یا تصاویر به همراه بحث درباره نتایج و استنباط های به دست آم

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها:: پنجمفصل 

 پژوهشگران د برایدر زمینه ی موضوع که می تواندر این قسمت نتایج کلی حاصل از تحقیق ارائه می شود و پیشنهادهایی 

 بعدی مفید باشد نیز ارائه می گردد.

 

 فهرست منابع -ج

 

ترنت ) اسبه و اینله، محدر این قسمت فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه، مانند کتاب، مقا

بل از و ق امهنفهرست منابع در انتهای متن پایان پایگاههای اطالعاتی بین شبکه ای( آورده می شود. صفحه ی 

در  رتیب ارجاعی به تپیوست ها، قرار می گیرد. منابع باید بر اساس ترتیب حروف الفبایی و یا با ذکر شماره ی عدد

 .تفاده کنیدها اس جهت این امر از فایل شیوه نامه ارجاع نویسی طرح های پیشنهادی و پایان نامهمتن آورده شود.

 نوشته شود. APAیه منابع باید با فرمت کل

 

 

  د آوری مهم: نحوه ی ارجاع در متنیا* 

انشجویان دو برای  Vancouverفنی و مهندسی با فرمت  کارشناسی ارشد برای دانشجویانارجاع دهی درون متنی نحوه 

ورت استفاده از الزم به ذکر است در ص بایستی تنظیم گردد. APAو علوم انسانی با فرمت  معماریو  کارشناسی ارشد هنر

نتها )منابع و مآخذ( . گذاشته شود و در ا... ( و2URLو ) (1URL) به صورت سایت اینترنتی می بایستی برای ارجاع درون متنی

 ورت کامل آورده شود.صسایت به آدرس 

 

 پیوست ها-د

 

و غیره  ، جزییات، نقشه ها، سه بعدی های طرحنامه ها، نمونه ها و پرسشنامه ها، بررسی ها، مطالب مکمل، آمار و ارقام    

جداگانه و در صورتی که دارای موضوع یا طبیعت مختلف که به نحوی مورد استفاده قرار گرفته اند، به صورت پیوست های 

باشند، دسته بندی شده و تحت عنوان پیوست یک، دو و ... آورده می شوند. اگر در موقع نگارش متن رساله الزم باشد که به 
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وست ها همانند این پیوست ها اشاره یا مراجعه شود، درج شماره ی پیوست در داخل پرانتز الزامی است. آرایش صفحه های پی

 بقیه ی صفحه های متن صورت می گیرد.

 ی گردد.ما تعیین مگرایش و با تأیید استاد راهن –: فصل بندی موارد فوق و نامگذاری آنها متناسب با رشته تبصره    

 

 ترکیب ظاهری پایان نامه 

 

ال و ر رعایت اماید دآراسته باشد. نویسنده ی پایان نامه ب یک پایان نامه ی خوب باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری

گارش . اگر چه نل داردانشای صحیح کلمات، به کارگیری اصول و قواعد نگارش، ویرایش نوشته ها و ... توجه و دقت کافی مبذو

 13فونت ( B – nazanin)م با قل Word 2010پایان نامه در هر نرم افزار قابل چاپ است ولی دانشجویان باید از برنامه های 

 رای تدوین پایان نامه استفاده کنند.ب single یک و با فاصله خطوط

 ترتیب قرارگیری مطالب پایان نامه لزوما باید طبق الگوی زیر تنظیم گردد:

 

 شرح ردیف شرح ردیف

 فهرست جداول 11 جلد فارسی 1

 فهرست نمودارها 12 صفحه سفید 2

 فصل های اصلی و متن پایان نامه 13 بسم اله... 3

 منابع 14 اظهارنامه 4

صفحه فارسی تاییدیه هیأت  5

 داوران
 پیوست ها 15

 چکیده انگلیسی 16 صفحه تقدیم 6

 صفحه تاییدیه هیأت داوران به انگلیسی 17 صفحه سپاسگزاری 7

 صفحه سفید 18 حه چکیدهصف 8

 جلد انگلیسی 19 فهرست مطالب 9

 فهرست اشکال و تصاویر 10

 

 

 نوع کاغذ

تا قبل از منابع و  1از صفحه چاپ پایان نامه باستی  و  می باشد 4Aاندازه ی رسمی کاغذ برای نگارش پایان نامه، کاغذ 

 .به صورت پشت و رو انجام گرددمآخذ 

 

 حاشیه گذاری صفحه ها

 

سانتی 2ر کدام هسانتی متر، و از باال، سمت چپ و پایین 3باید از سمت راست  ) برای صفحات فرد(  حاشیه ی صفحه ها

این حاشیه ها در . سانتی متر باشد 2سانتی متر و از سایر جهات بایستی  3برای صفحات زوج فاصله از سمت چپ متر باشد. 

ن ترتیب در هر . به ایمی باشد (single 1) بت است. فاصله سطرها در هر  صفحهتمام صفحه های پایان نامه های فارسی ثا

اصله ی فلی دارد که به سطر می تواند قرار گیرد. قابل ذکر است که هر فصل تنها یک عنوان اص 33تا  30صفحه ی پایان نامه، 

ن فرعی به لین عنواعنوان های فرعی دارد که اواز کادر باالیی در وسط صفحه ظاهر می شود. ضمناً هر فصل، شماره  سطر 3

ک سطر یاصله ی سطر از عنوان اصلی و در منتهی اله سمت راست کادر قرار می گیرد. پس از آن متن فصل به ف یکفاصله 

ده در شی آورده  سطر از قسمت قبلی نگاشته می شود. ) به نمونه یکفاصله ی به  هموارهشروع می شود. عنوان های فرعی 

 .(مراجعه شود 11صفحه ی 
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 :یادآوری

 

 Bold B Nazanin 18 عنوان اصلی

 Bold B Nazanin 16 فرعی  عنوان های

 Bold B Nazanin 14 زیر مجموعه ی عنوان فرعی

 Bold B Nazanin 12) و تصاویر و نمودارها لعنوان جدو

 Regular 11 متن جدول

 Bold Time News Roman 13 عنوان چکیده انگلیسی

 

 

 پاورقی ها

صورت  اد. در اینرائه ددر صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان در همان صفحه ا

رائه می ایح آن ت یا واژه توسط شماره ای که به صورت کوچک در باال و سمت چپ آن تایپ می شود و در پاورقی توضعبار

 تنظیم گردد. 10فونت و با  گردد. توجه شود پاورقی فارسی در سمت راست و انگلیسی در سمت چپ
 

 

 شماره گذاری صفحه ها

 

قدمه از مبل ی مقدمه در متن اصلی است؛ صفحات قاولین صفحه ی شماره دار در پایان نامه ) شماره ی عددی(، صفحه 

ن، وسط چی صفحات در پایین صفحه به صورت ی ( با حروف ابجد شماره گذاری می شود. شمارهفهرست مطالبصفحه های )

ی  ماتی از صفحه) توجه شود اگر چه شمارش صفحات مقد لبه ی پایینی کاغذ نوشته می شود. سانتی متر از 2به فاصله ی 

قدماتی، فحات می عنوان، تقدیم و سپاسگزاری شماره گذاری نمی شود و شماره گذاری صاشروع می شود اما صفحه ه عنوان

 ( شروع می گردد.داز صفحه ی چکیده با حرف )
 

 شماره گذاری فصل ها، بخش ها، زیر بخش ها

 .فصل های اصلی پایان نامه باید شماره گذاری شوند 

 ماره و ش ستا به عدد شماره گذاری شوند، به طوری که شماره فصل از سمت راالزم است بخش های و زیر بخش ه

 بخش بعد از آن آورده شود. مانند:

 2-3- .بیان کننده بخش دوم از فصل سوم است 

 4-2-3-  صل سوم می باشد.و از ف 2از بخش  4بیان کننده زیر بخش 

  الف-1-4-2-3لفبا استفاده می شود مانند: رقم می باشد. در صورت نیاز از حروف ا 4حد مجاز شماره گذاری- 

 

 

 چکیده انگلیسی

 ید شود.ایستی قبگلیسی قرار می گیرد. ذکر عنوان پایان نامه و نگارنده نزبان افحه ترجمه چکیده فارسی به در این ص

 در عنوان انگلیسی حرف اول کلمان با حروف بزرگ آورده می شود.
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 اهی اعضای کمیته پایان نامه و صفحه چکیده به زبان انگلیسینحوه تنظیم مطالب روی جلد، صفحه گو

 
ته اعضای کمی گواهی الزم است در آخر پایان نامه و بعد از صفحات فارسی و از چپ به راست به ترتیب روی جلد، صفحه ی سفید، صفحه

ونه به نم )ود شت رعای طبق استانداردهای گفته شدهدر ضمن حاشیه صفحه ها باید  و چکیده ی پایان نامه به زبان انگلیسی قرار گیرد.

 مراجعه شود.( 24و  23و  22ی ای آورده شده در صفحه ه

 باشد. Single یک و فاصله سطرها 12، اندازه Times New Romanصفحات انگلیسی باید با خط  -
 

 وری دیگر:چند یاد آ

 
ند شروع هر عنوان بسانتی متر تورفتگی نسبت به کادر اصلی شروع می شود، به جز  5/0اولین سطر هر بند در پایان نامه با  -

 اصلی یا فرعی.

 های فرعی از بند کادر اصلی بدون تورفتگی شروع می شود. عنوان -

ستی و می بای یاره گذدر متن پایان نامه، هر کدام به طور جداگانه و به صورت پیوسته شمار و نمودارها جدول ها و تصویر ها -

و پایان نامه  سوم فصل،  3از د، منظور باید توجه شو -2-3جدول به عنوان مثال: بوده و الزم به ذکر است همراه با منبع 

 ارد.الزم به ذکر است هر فصل شماره گذاری مخصوص به خود را د از همان فصل می باشد. دومجدول  2منظور از 

 پذیرد. ، صورتتوصیه می شود شماره گذاری عنوان های فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا می شوند -

 فته می شود.گر در نظر واحد 1فاصله ی باال نویسی جدول تا سطر قبلی و زیر نویس تصویر ) شکل( تا سطر بعدی برابر  -

یره      ک خط تجهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش، شماره مراحل در اول هر سطر درج می شود و بعد از آن ی -

 به دنبال آن متن مورد نظر نوشته می شود. ( و -)

 شد.ن می باعنوان تصاویر و نمودارها در زیر و به صورت وسط چین و عنوان جداول در باال و به صورت وسط چی -

ماری و علوم انسانی ویان هنرو معبرای دانشج APA پایان نامه بایستی به صورت فرمت دانشجویان توجه داشته باشند منابع آخر -

 .نوشته شود. درغیر این صورت مورد قبول موسسه نخواهد بودندسی مهبرای دانشجویان فنی و   Vancouverو 

 
 

 
 

 ی پایان نامه و لوح فشرده ی آن به تحصیالت تکمیلی دانشگاه نحوه ارائه

 

  لسه، می اوران جدپایان نامه و انجام اصالحات طبق نظر دانشجویان توجه داشته باشند بعد از جلسه دفاع از-

 ژوهشیپبخش ه نسخه از پایان نامه خود را با توجه به رعایت تمامی موارد ب کبایستی جهت ویرایش اصلی ی

 ارائه دهند.

 رسال اه و ان نامه پایتپس از دفاع از پایان نامه و انجام تصحیحات مورد نیاز، تأیید استاد راهنما و اعضای کمی

 د:ام می ده، دانشجو مراحل ذیل را به ترتیب انجمؤسسهفارغ التحصیلی به تحصیالت تکمیلی  گزارش کامل

 

پایان نامه های تحصیالت  کارشناسبه  به همراه یک جلد مجلد صحافی شده (CDتحویل لوح فشرده ) -1

 تکمیلی دانشگاه:

 (Folder) پوشه اصلی: لوح فشرده باید شامل یک د( ضبط گردCDنوع اطالعاتی که باید بر روی لوح فشرده )

 عنوان های یگر باباشد که با نام و نام خانوادگی دانشجو نام گذاری شود و این پوشه ی اصلی شامل سه پوشه ی د

 زیر است:

 ا،رهاجداول، نمود حاوی یک فایل است. این فایل شامل کل پایان نامه همراه با عکس ها، پایان نامهالف( پوشه ی 

 می باشد.  ] (word)و هم به صورت  (pdf)هم به صورت  [چکیده و ... 

هر  pdfو  wordفایل می شود: چکیده فارسی و اانگلیسی با فرمت  4که شامل  (abstract) چکیدهب( پوشه ی 

 کدام در فایل های جداگانه.
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 رار دهید.مربوطه ق CDدر  را دفاع از پایان نامه خود  PowerPointج( قراردادن فایل 

 

 :10تکمیل فرم شماره 

 

ها و فرم ها  به سایت موسسه قسمت تحصیالت تکمیلی و در بخش دستورالعمل 10فرم شماره ی برای گرفتن    -1

 مراجعه کرده و پس از پر کردن قسمت اطالعات دانشجو به کارشناس پایان نامه مراجعه نمایید.

 ، شمارهنام، نام خانوادگیماژیک مشخصات دانشجو شامل  لوح فشرده باید از رنگ روشن انتخاب شود و با -2

 .بر روی آن نوشته شود دانشجویی، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ دفاع و عنوان پایان نامه

یان ود مجلد پاصمیم ختالزم به ذکر است تا زمانی که کارشناس پایان نامه مجوز صحافی نداده، دانشجو نمی تواند با  -3

  ی نماید. در غیر این صورت کلیه عواقب به عهده دانشجو می باشد.نامه را صحاف

خش به ب 10ه را به همراه داشتن فرم شمارامه صحافی شده خود پایان نارشد باید نسخه دانشجویان کارشناسی  -4

سخه یه ن ایستیباشد و بدانشجویان توجه داشته باشند، صحافی برای اساتید راهنما الزامی نمی  کتابخانه ارائه دهند.

ساتید یان نامه برای اتکثیر کرده و به اساتید راهنما تحویل دهید. صحافی کردن پا CDاز پایان نامه خود را بر روی 

 راهنما با نظر خود استاد مالک عمل خواهد بود.

 ته شدهگرف ر نظردان نامه ها رنگ های زیر برای جلد پای بر اساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزاماً

 است:

 

 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفید ابر و بادی دانشکده هنر و معماری

 طوسی ابر و بادی دانشکده فنی و مهندسی

 سورمه ای  دانشکده علوم و انسانی
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 ب( تنظیمات فنی پایان نامه
 فصل سوم: نمونه ها

 

اعضای اهی فحه گودر صفحه های بعد، نمونه های مربوط به روی جلد فارسی، نحوه تنظیم حاشیه ی صفحه های پایان نامه، ص

کل هرست شکمیته پایان نامه به فارسی، صفحه چکیده به فارسی، صفحه فهرست مطالب، صفحه فهرست جدول ها، صفحه ف

ی اصلی و وان هاها و تصویرها، صفحه ی نشانه های اختصاری، نحوه تنظیم صفحه های متن اصلی، نحوه تنظیم صفحه های عن

 مالحظه  نگلیسیای کمیته ی پایان نامه به انگلیسی و صفحه چکیده به افرعی، روی جلد به انگلیسی، صفحه ی گواهی اعض

  می گردد.

 روی جلد به زبان فارسی: -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14 Bolt nazanin )گرایش( ......... پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی( 
 

 

(18 Bolt nazanin )عنوان پایان نامه 
 

 

(14 Bolt nazanin)به کوشش 

 نام دانشجو

 

(14 Bolt nazanin)استاد راهنما 

 دکتر الف

 دکتر ب

 

(14 Bolt nazanin)استاد مشاور 

 دکتر الف

 

 

 1394تیرماه 
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:)جهت صفحات مقدماتی و صفحات فرد( ی پایان نامهنحوه تنظیم حاشیه ی صفحه ها  -   
کاغذ ی لبه  

 
                                                     سانتی متر 2                                                      

 به کادرل                                                                                  
 

 

 فونت نازنین                                                   

 
 

         13اندازه                                                     

                         

                                                                سانتی متر              2                              سانتی متر                                                    3

 Single 1 :  فاصله بین خطوط                                    

 

 

 

                                                        

 

 

 
 

                                                               

                                                      

                                                                      

                                                            

 سانتی متر2                                                         
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 به نام خدا

   
 اظهارنامه

 
 ه یتشردانشجوی .... .......اینجانب ......................................................

ره دانشجویی امشبه ......... ...................... گرایش..........................................

و  دم بودهوهش خواظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژ.............................. 

مل نشانی دقیق و مشخصات کا که از منابع دیگران استفاده کرده ام،  در جاهایی

 رارینوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تک آن را

ا ردستاوردهای آن  موسسه و استاد راهنماد می نمایم که بدون مجوز نیست و تعه

آیین  ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با منتشر

 یت فکر و معنوی متعلق به مؤسسه آموزش عالی آپادانا است.مالک نامه

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ و امضاء
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                                                                به ی کاغذل                                                                   صفحه ی گواهی اعضای کمیته به زبان فارسی: -

 

 سانتی متر 2                                                      
 به کادرل                                                                                  

 
 به نام خدا

 سطر                 2                                                             
 پایان نامهموضوع 

 سطر 2          

 به کوشش

 سطر 1            

 پایان نامه

 وانارائه شده به تحصیالت تکمیلی از مؤسسه آموزش عالی آپادانا به عن                                    

 بخشی از فعالیت های تحصیلی الزم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

 سطر 2                                                                                     

 در رشته ی:                                                                   

 سطر 1                                                                           

 سازه -مهندسی عمران                                                                        

 سانتی متر 2سطر                                          1 سانتی متر                                                              3    

 از مؤسسه آموزش عالی آپادانا                                                       

   سطر                                         1                                                                                                                                 

 شیراز                                                     
  سطر 1                                                                 

 جمهوری اسالمی ایران

 سطر 2                                                                                    
 )درجه خود را بنویسید(ارزیابی کمیته ی پایان نامه، با درجه ی :                       

 ............................................. (استاد راهنما اولآرش توتونچی، استادیار مهندسی عمران) دکتر                                          

 14ونت نازنین ف            .......................... (دوممحمد محسن مشکسار، استاد تمام مهندس عمران )استاد راهنما دکتر                                  

 ............................ (داوراستاد استاد تمام مهندسی عمران ) سید احمد جنابعلی جهرمیدکتر                                  

 ...........................................                         آقای اردالن فیلی، نماینده تحصیالت تکمیلی                                   

                                                          1383رماه تی                                                                     

 

                                                                
 مترتی سان 2                                                                 
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 :صفحه سپاسگزاری

 ی کاغذ به ل                                                                                                 

 

 سانتی متر 2                                                          
 به کادرل                                                                                     

                                                                  

                 سطر 3                                                              
                                 سپاسگزاری                                                    

 رجمندادانم که از استاد می  ود فرضاکنون که این رساله به پایان رسیده است بر خ                     
 
 

 
 

 12نازنین 
 

 

 سانتی متر 2                                            سانتی متر                                                                              3    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                

 

                                                                  

 ترمسانتی  2                                                                 
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 (:چکیده به زبان فارسی ) حداکثر در یک صفحهصفحه  -

 به کاغذ ل                                                                                                      

 

 سانتی متر 2                                  
 به کادرل                                                                       

              

                       سطر 3                                                          
                                    (16 بولد چکیده )نازنین                                                

      سطر 2                                                         
 موضوع پایان نامه            ( 18 بولد )نازنین                     

 تی مترسان 2                                       سطر 1                                         سانتی متر 3 

 به کوشش          (14)نازنین بولد                      
 سطر 1                                                          

     طیبه موسوی    (     14)نازنین بولد                      

 سطر 2                                                                  
 هدف این تحقیق ارائه ی تصویری از تطور قرض گیری واژگانی                         

 در زبان فارسی است. این مطالعه گامی است در جهت ....                                  
 
 

 

 ( 12 )نازنین                                                                                         
 

 

 

  کلمه الزامیست. 5الی  4کلمات کلیدی :                        

 

                                                                  

 ی مترسانت 2                                                                 
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 صفحه فهرست مطالب: 
 به ی کاغذ  ل                                                                                                   

 
 سانتی متر  2                               

 به ی کادرل                                                                            

 

 
 سطر2                                                                

         

 فهرست مطالب                                                  
                                                            

 سطر 2                                                                           

 عنوان                                                                        صفحه                                                      

                                    سطر                                              1                                             

 فصل اول: مقدمه                                          

                                                                                       ..........  کلیات.......-1-1                                          

 سانتی متر 2                                                                                            هدف تحقیق   -2-1             سانتی متر      3    

  اهمیت تحقیق  -3-1                                         

 گفتارهای پایان نامه -4-1                                         

 

 (12)نازنین بولد              فصل دوم: مبانی نظری تحقیق                                     

                                         1-2- 

                                         2-2-  

 12کلیه زیر مجموعه ها نازنین )                         -1-2-2                                               

                                                    1-1-2-2-  

                                                     ................. 

 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                        

 فهرست منابع -                                        

    پیوست ها                                                 _                                     

                                          

                                     

 

 ترمسانتی  2                                                               
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:صفحه فهرست جدول ها -  
 به ی کاغذ ل                                                                                                  

 
 سانتی متر                    2                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 به ی کادرل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 سطر  3                                                           
                                                 

 فهرست جدول ها                                                 
 سطر 2              

  فحهص                       عنوان                                                                      
                                                                   

                                         16                        افعال ساده ی فارسی -1-1 جدول                      
  65                 واژه های قرضی نمونه ای از -3-2جدول                       

 

 
                              

               162                  پسوندهای فعلی فارسی -3-4جدول                       
                                                                                                                  سانتی متر                 2                                                                                                 سانتی متر 3 

 

  (12)نازنین                                                      

 

 
 
 

 

 
  

 

 متر سانتی 2                                                          
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:صفحه فهرست شکل ها و تصویرها  

 به کاغذ ل                                                                                                      

 

 سانتی متر 2                    
          به ی کادرل                                                                                   

 
 سطر 3                                                           
                                                           

 فهرست  شکل ها                                                                                                                                                                                            
 سطر2                                                           

            
 فحهص                                                 عنوان                             

  6                      جغرافی لهجه های ایرانی           -4-3شکل                         

            19                   منحنی نوسانات واژه های قرضی -1-4شکل                             

 
 

          سانتی متر 2                                                                                                                      رسانتی مت 3  
 

 (12)نازنین                                                      

                                 

 
 

 

 
 

 

                                                               
                                                           

                                                              

 سانتی متر 2                                                          
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:نشانه های اختصاریه فحص  

 غذ به کال                                                                                                      

 

 سانتی متر 2                                                       
 به کادرل                                                                                 

                                                               

 سطر 3                                                                                             

               
 فهرست نشانه های اختصاری

 سطر 2                                                           
 

                      Iاسم = 

  ف= فعل                      

                         .    

                                                      سانتی متر              2                                     موضوع                            .         سانتی متر 3

                        . 

                        . 

 ن= نفی                      
 

 

 (12ن )نازنی                                                                                                               

 

 

                                                                            

                                                                

 

                                                                  

 ی مترسانت 2                                                                 
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:نحوه تنظیم صفحه های متن اصلی  
 به ی کاغذل                                                                                                    

 سانتی متر 2                                                           

                                                    
          به ی کادرل                                                                               

 
 سطر 2                                                          

 

 مقدمه                                                     

 سطر2                                                          

                                                                                 
 سانتی متر 2         یشهر ریتمدیریت شهرسازی از لحاظ مفهومی متنوع و تا حدی مبهم است. گاه مدی                        

                                                                          شهر تلقی شده.... همان اجرای سیاست یا مدیریت عمومی در عرصه ی        سانتی متر 3  

  

 

                            (13)نازنین                                               

 

 

                                 

                                                               

 

                                 
                           

 

 
 

                                                              

 سانتی متر 2                                                            
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 عنوان های اصلی و فرعی:نحوه تنظیم صفحه های 
 لبه ی کاغذ

 
     سانتی متر 2                                                      

 لبه ی کادر                                                                              
                       

 سطر 3                                                                          

 (18)نازنین بولد  ارزشیابی نظریه های زبانشناختی فصل سوم:

 

                 سطر 2                                                                           

           نظریه شناختی         -1- 3                                  

                                            
  یندهایافر آیا می توان داده ها و اصول کسب شده از برعکس، آنگونه که بعضی ها اعتقاد دارند،                      

 گونه  ه بطبیعی را  توجیه کرد؟  این موضوع    آسیب مند را بکار گرفت  تا  فرایندهای                                  

 عذاب آور و گیج کننده ای دوسویه است و در گذشته نیز بررسی نشده است. دانشمندان                                 

 سانتی متر 2                 ، عصب روانشناسان،زبانشناسان،متخصصان قومی،عصب شناسان رفتاری و گفتارشناختی           سانتی متر 3  

                                                ته این صخره های خزه گرفته را برگردانده اند.درمان ها در گذش                                  

 سطر 2                                

 (16)نازنین بولد عصب روان شناسی   -2-3                             

 (14ب   )نازنین بولد تعریف عص -1-2-3                                  

                                                  
 ریم با این شناخت فاصله ی زیادی دا د آن است که ما تا حل نهایی مسایلزبانشناختی مؤی                              

  مسائل یینتب و فهم افزونتر تالش هایی که در گذشته بخرج داده شده ما را از پیگریوجود                                   

 .کند مین دلسرد باز  اساسی                                  

 وضوع و استفادهمهای انجام شده در زمینه با رجوع به انبوهی از پژوهش بنابراین این عناوین                                    

 واهد کافی ،شدر این زمینه تسهیل می کند.ت را طبیعت،خالقی دوباره بررسی شدند. از آنها                                   

 یب عجیبی از دنیای علوم،علوم انسانی و رشته های هنری فراوان است.زیرا در آن ها ترکدر                                    

 ن رو پدیده های طبیعی و خالقیت بشری دست آوردی عینی به ارمغان می آورند. از ای                                   

 ه  ککارشناسانی  یطی انتخاب شد که در آن طبیعت و واژه ها با هم جمع می شوند.مح                                   

 دی کننفرآیند های ارتباطی طبیعی و آسیب مندی بررسی م موضوع های وزین را در زمینه                                  

 گاهحیط کارمی و دلپسند عقب صحنه قرار داده اند. در واقع خود را در برابر زیبایی طبیع                                   

 شرفمدر مهمانسرای جنگل اروپلی در کوه های سرسبز محصور در پارک ملی المینگتون                                    

    یا بود.بر جاده ای مارپیچ منتهی به شهر کانونگرا در ایالت کوینزلند استرال                                   
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 صفحه ی چکیده به زبان انگلیسی: -

 
ABSTRACT 

 
A BOUNDARY ELEMENT STUDY ON CORROSION IN HEAT 

EXCHAGERS: EFECT OF CATHODIC PROTECTION BY 

SACRIFICAL ANODES 

 

BY 

 
MAHDI MOHAMMAD ALIPOUR 

 

 
Corrosion is the major cause of failure in different industries. Mathematical modeling is 

considered as a powerful tool in analysis of corrosion problems. Numerical methods like 

Finite element (FEM) and Boundary Element (BEM) are extensively used by researchers for 

analysis of corrosion and cathodic protection problems. In this work, BEM  has  been used to 

study the corrosion in heat exchanger with sacrificial anode cathodic protection system. A 

variety of boundary conditions has been considered and the numerical aspects related to them 

have been fully explained .In order to overcome the complexities associated with the analysis 

of corrosion in a complicated structure like a heat exchanger, a simplifying method based on 

a concept  called "macroscopic polarization curve" has been used. To provide a basis for 

comparison, analysis has been performed for two different configurations of sacrificial 

anodes. All computer calculations of the BEM analysis have been performed by a self-

developed program.  
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