
 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مرمت

 جهت تحویل پروژه نهایی رعایت نکات ذیل الزامی است. 

 بخش ها و ترتیب پروژه

 کلیه نسخه های مرتبط به پروژه باید شامل بخش های زیر گردد.

 صفحه سفید-1

 صفحه عنوان )شامل همان متن روی جلد می شود(-2

 صفحه به نام خدا  -3

 )اختیاری(صفحه اهدا  -4

 صفحه تقدیر و تشکر )اختیاری( -5

 صفحه چکیده فارسی -6

 صفحه فهرست مطالب )شامل عناوین اصلی و فرعی( -7

 فهرست نقشه ها، فهرست نمودارها، فهرست شکل ها، فهرست جدول ها

 شیوه نگارش: 

 13نازک به شماره  B Nazaninقلم مورد استفاده در متن فارسی 

 12نازک به شماره  Time New Romanقلم مورد استفاده متون و واژگان انگلیسی  

 15بولد شماره  B Nazaninشماره فونت فصل ها 

 14بولد شماره  B Nazaninشماره فونت زیر فصل ها 

 فاصله گزاری و حاشیه بندی:

 شود.در نظر گرفته  1می باشد و در چکیده  1.25فاصله سطرها در تمام پایان نامه 



سانتی متر می  2.5سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر با  3.5حاشیه سمت راست و باال برابر با 

 باشد.

 شماره گذاری صفحات در پایین و وسط صفحه قرار می گیرد.

 جداول و عکس ها

 عنوان جدول در باالی آن ها و عنوان شکل ها در پایین درج می گردد.

 جداول و عکس ها الزامی است ذکر ماخذ در پایین همه

 ضروری است در متن به تمام جداول و عکس ها و شکل ها با ذکر شماره آن ها اشاره شود

 است. B Nazanin 12زیر نویس جدول و عکس و شکل همگی  نتفو

 نحوه ارجاع در متن:

 ارجاع به ماخذ حتما در متن و به شکل نام و تاریخ و در داخل پرانتز صورت گیرد. 

 (24: 1395مانند )حسینی، 

 (24: 1395دو نویسنده )حسینی و احمدی، 

 (24: 1395سه نویسنده و بیشتر ) حسینی و دیگران، 

 منابع پایان متن

 ابتدا فارسی و سپس التین ذکر گردد. حروف الفبایی حتما منابع به ترتیب 

اع و رفع اصالحات مورد نیاز در پروژه ها در سه نسخه به صورت فنر شده تحویل داده می شود و پس از دف

 به گروه تحویل داده می شود. در دو نسخه Word, PDF, PowerPointشامل فایل  CDقالب 

 با سپاس 

 

 


