بخش سوم
راهنماي تدوين و نگارش
پاياننامه
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فصل اول :تنظيم مطالب پايان نامه
الف  -صفحات مقدماتي
روي جلد
صفحه روي جلد ،به ترتيب در سمت راست به زبان فارسي و در سمت چپ به زبان انگليسي در دو
طرف پايان نامه قرار مي گيرد و شامل آرم دانشگاه خليج فارس ،نام و نام خانوادگي استاد راهنما و
نويسنده و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد .به نمونه آورده شده در صفحات  44و  59مراجعه شود.
صفحه سفيد
بعد از جلد و همچنين در آخر پايان نامه قبل از جلد ،صفحه سفيد قرارمي گيرد.
صفحه بسم ا...
اين صفحه بعد از صفحه سفيد قرار مي گيرد و بايستي به شكل ساده و مشخص صفحه آرايي شود ،از
به كار بردن هر گونه كادر و تزئين در اين صفحه خودداري شود .به نمونه آورده شده در صفحه 45
مراجعه شود.
صفحه تأييديه هيات داوران
اين صفحه بيانگر كليات پايان نامه است و توسط هيات داوران امضاء مي شود براي آگاهي بيشتر به
نمونه اي كه در صفحه  46آورده شده مراجعه شود.
صفحه تقديم
اين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پايان نامه به ايشان تقديم
ميشود .اگر چه متن اين صفحه به سليقه شخصي بستگي دارد ،اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ
اسالمي كشور بايستي متن آن مورد تأييد تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز باشد .به نمونه آورده شده در
صفحه  47مراجعه شود.
صفحه سپاسگزاري
در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نموده اند سپاسگزاري مي
شود .عنوان اين صفحه به فاصله  3سطر از لبه كادر به صورت وسط چين نوشته شده و متن اصلي به
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فاصله دو سطر در زير آن نوشته مي شود .براي آگاهي بيشتر به نمونه آورده شده در صفحه  48مراجعه
نماييد.

صفحه چكيده
چكيده حداكثر در يك صفحه ،شامل خالصه اي از مسئله تحقيق ،روش تحقيق ،ابزار ،مواد ،نتايج
حاصله و پيشنهادهاي احتمالي است ،در ضمن چكيده بايستي مختصر و مفيد باشد .متن صفحه چكيده
با فونت نازنين( )12و فاصله سطرها ( )0/5واحد نگارش ميشود .براي آگاهي بيشتر به نمونه آورده شده
در صفحه  49مراجعه شود.
صفحه فهرست مطالب
اين صفحه شامل عناوين فصول و فهرست رئوس كليه مطالب مندرج در متن پايان نامه مي باشد،
كه به ترتيب با عنوان و شماره صفحه همراه است.
تذكر  :1صفحاتي كه قبل از صفحه فهرست مطالب مي آيد در اين صفحه ذكر نمي شود.
تذكر :2چنانچه فهرستي بيش از يك صفحه باشد ،در صفحات بعدي  ،سرستونها با فاصله  4سانتي متر
از باالي صفحه تايپ مي شود .براي آگاهي بيشتر به نمونه آورده شده در صفحه  50مراجعه شود.
صفحه فهرست جداول
اين صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحه جدول هاي موجود در متن مي باشد .براي آگاهي بيشتر
به نمونه آورده شده در صفحه  51مراجعه شود.
صفحه فهرست شكل ها و تصاوير
اين صفحه شامل فهرست كليهي تصاوير ،نمودارها و عكس هاي موجود در متن است ،كه همگي
تحت عنوان شكل آورده ميشود .به نمونه آورده شده در صفحه  52مراجعه شود.
فهرست نشانه هاي اختصاري
در صورت لزوم و با توجه به متن پايان نامه ،جهت اطالع خوانندگان ،فهرستي از عالئم اختصاري
همراه با معادل آنها تهيه مي گردد .توجه شود كه در متن پايان نامه در مرتبه اول از واژه گان اصلي
و پس از آن عالئم اختصاري استفاده مي شود .به نمونه آورده شده در صفحه  53مراجعه شود.
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ب -متن اصلي پايان نامه
همانطور كه اشاره شد متن پايان نامه معموالً با فصلي تحت عنوان مقدمه شروع شده و با ارائه
فهرست منابع و پيوست ها پايان مي پذيرد.
تذكر :اولين صفحه شماره دار پايان نامه صفحه مقدمه است ،صفحات قبل از مقدمه با حروف ابجد
شماره گذاري مي شوند و شماره صفحات در پايين صفحه به صورت و سط چين به فاصله 2سانتي متر
از لبه پاييني كاغذ نوشته ميشود( .توجه شود اگر چه شمارش صفحات مقدماتي ازصفحه عنوان شروع
مي شود اما صفحه عنوان و صفحه تقديم و صفحه سپاسگزاري شماره گذاري نمي شوند و شماره گذاري
صفحات مقدماتي از صفحه چكيده با حرف (د) شروع مي گردد).
قابل ذكر است كه هر فصل تنها يك عنوان اصلي دارد كه به فاصله سه سانتي متر از كادر بااليي در
وسط صفحه ظاهر مي شود .ضمناً هر فصل ،شماري عناوين فرعي دارد ،كه اولين عنوان فرعي به فاصله
دو سطر از عنوان اصلي و در منتهي اليه سمت راست كادر قرار ميگيرد .پس از آن متن فصل به فاصله
يك سطر شروع مي شود .عناوين فرعي همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلي نگاشته ميشود .براي
آگاهي بيشتر به نمونه آورده شده در صفحه  56مراجعه شود.
تذكر :الزم است عنوان اصلي با فونت  18و عنوان فرعي با فونت  16نازنين و متن پايان نامه با فونت
 14نازنين تايپ شود.
 -1مقدمه
مقدمه اولين فصل متن اصلي پايان نامه مي باشد و هدف از آن آشنايي خواننده با موضوع مورد
تحقيق است ،مطالب مندرج درمقدمه بايد به نحوي باشد كه با جمالت بسيار ساده اهميت مسأله مورد
تحقيق ،محدوديت هاي تحقيق ،چهار چوب نظري را مشخص نموده و با روش منطقي و هدف دار
خواننده را به سوي موضوع مورد تحقيق هدايت نمايد ،ارائه تعريف واژه ها  ،متغيرها و بعضي ديگر از
توصيحات در متن مقدمه باعث جذابيت آن خواهد شد.
 -2مروري بر تحقيقات انجام شده
در اين فصل نويسنده نسبت به ارائه و بحث پيرامون نظرات محققيني كه در پايان نامه مورد استفاده
قرار گرفته است اقدام مينمايد ،اين قسمت بايستي حتي االمكان به طور خالصه و حاوي مطالب كلي
باشد .ضمناً ذكر نام نويسنده مورد نظر و سال تحقيق او نيز درمتن ضروريست .توجه شود منظور از ارائه
اين فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست ،بلكه بايد همراه با خالصهاي از اين نظرات
و بحث كلي باشد ،به نحوي كه خواننده را ارضاء نمايد.
 -3روش انجام كار (آزمايشات ،مدل سازي و روش حل معادالت)....
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در اين فصل ،محقق چگونگي اجراي تحقيق ،شامل :روشهاي جمع آوري اطالعات ،روش انجام
آزمايشات ،مدل سازي ،حل معادالت و  ...مورد بحث قرار داده و چگونگي تجزيه و تحليل اطالعات را
گزارش مي كند.
 -4نتايج ،بحث و پيشنهادها
در اين فصل نتايج كلي حاصل از تحقيق توضيح داده مي شود ،اين نتايج مي تواند به صورت
نمودار ،جدول يا تصاوير نيز باشد .بحث در مورد نتايج بدست آمده و استنباط حاصله ،پيشنهادها در
زمينه موضوع براي پژوهشگران بعدي از جمله مواردي است كه در اين فصل ارائه مي شود.

ج -فهرست منابع ،نحوه ارجاع در متن و شيوه استفاده از منابع اينترنتي
در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه ،مانند
(كتاب ،مقاله ،مصاحبه و اينترنت) را به شرح زير ارائه نمايد.
نحوه ارجاع در متن
براي ارجاع در متن پايان نامه شماره مرجع اشاره مي شود.
فهرست منابع
صفحه فهرست منابع در انتهاي متن پايان نامه و قبل از پيوست ها ،ارائه مي شود .دانشجويان بايستي
به ترتيب اشاره در متن پايان نامه نسبت به تهيه فهرست منابع اقدام نمايند.
كتاب ،به ترتيب
شماره مرجع و سپس نام خانوادگي نويسنده (به دنبال آن كاما ،قرار مي گيرد) ،نام يا حرف اول
نام نويسنده( ،در التين بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر ،در داخل پرانتز (بعد از پرانتز نقطه) ،عنوان با
فونت مورب (بعد از عنوان نقطه قرارمي گيرد) ،محل نشر و ناشر (بين محل نشر و ناشر دو نقطه قرارمي
گيرد).
نمونه هاي زير را مالحظه فرماييد:
 -1طالقاني ،محمد ( .)1366فرهنگ اصطالحات حقوقي التيني .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگاه
شهيد بهشتي.
1- Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw
Hill, Inc.
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مقالـه ،به ترتيب
شماره مرجع و سپس نام خانوادگي نويسنده ،نام يا حرف اول نام نويسنده( ،در التين بعد از آن
نقطه) سال انتشار اثر در داخل پرانتز (بعد از پرانتز نقطه) ،عنوان ( با فونت ساده و بين گيومه) (قبل از
گيومه نقطه) عنوان مجله (با فونت ساده و خط زير عنوان يا با فونت مورب) در ضمن شماره جلد مجله
و صفحات (در مورد مقالهي سمينار اين موارد الزم نيست) ،در صورت لزوم محل نشر و ناشر (بين محل
نشر و ناشر دو نقطه :و در پايان ،نقطه قرار مي گيرد).

نمونه هاي زير را بنگريد:
 -2حقيقت ،بهروز (" .)1372نظام انتقال يا جذب تكنولوژي" ،ج ،1ص  ،16در مجموعه مقاالت دومين
سمينار علم ،تكنولوژي و توسعه ،تهران :دانشگاه صنعتي امير كبير.
2- Low, B. K. (1997). "Reliability analysis of rock wedges." Journal of
Geotechnical and Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, pp. 498-505.

شيوه استناد به منابع اينترنتي:
در استناد به منابع اينترنتي بايستي مواردي از قبيل :مؤلف ،يا پديد آورنده اثر ،عنوان مدرك ،
عنوان مركز يا سازمان انتشار دهنده ،تاريخ انتشار و آدرس سايت گنجانده شود .در ضمن چون هر
لحظه ممكن است نشاني يك سايت تغيير كند ضروري است ،تاريخ مشاهده نيز قيد شود .البته شيوه نامه
هاي متعددي در ارتباط با استناد به منابع الكترونيكي تدوين شده مانند . NLM, MLA, APA :ضمناً
براي استناد به منابع اينترنتي از قبيل كتاب و مجموعه مقاالت طبق نمونه زير عمل شود.
كتاب و مجموعه مقاالت :
نام و نام خانوادگي ،نام مولف ،عنوان كتاب ،محل نشر :ناشر ،تاريخ انتشار .تاريخ آخرين ويرايش(در
صورت موجود بودن)[ .نوع رسانه]  <،نشاني دسترسي>[ ،تاريخ مشاهده].
Rijsberjen.C.J.Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1976.17
Aug 1999.
][Online] . <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface .htm 1>. [12 Feb 2004
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فصل دوم :راهنمايي در مورد تركيب ظاهري پايان نامه (امور فني)
يك پايان نامه خوب بايد داراي شكل و قطع مناسب و ظاهري آراسته باشد ،نويسنده پايان نامه بايد
در مواردي از قبيل :امالء و انشاء صحيح كلمات ،بكار بردن اصول و قواعد نگارش ،ويرايش قبل از
نگارش و  . . .توجه و دقت كافي مبذول دارد .اگر چه نگارش پايان نامه در هر نرم افزار فارسي نگار
قابل چاپ است در عين حال دانشجويان بهتر است از برنامه  Word XPبا فونت نازنين  14براي تدوين
پايان نامه استفاده كنند.

نوع كاغذ
اندازه رسمي كاغذ براي نگارش پايان نامه كاغذ  A4مي باشد .دانشجويان مي توانند متن كامل
پايان نامه را قبل از تايپ بر روي كاغذ A4و به همان ترتيبي كه مي خواهند نگارش نمايند و پس از
اطمينان از اينكه مطابق با استانداردهاي تعيين شده باشد ،نسبت به تايپ آن اقدام كنند.

حاشيه صفحات
حواشي صفحات بايستي از سمت راست  ،4و از باال ،سمت چپ و پايين هر كدام  3سانيتمتر باشد.
اين حاشيه ها در تمام صفحات پايان نامه فارسي ثابت است .فاصله سطرها در هر صفحه 1واحد باشد و
به اين ترتيب در هر صفحه پايان نامه  30تا  33سطر مي تواند قرار گيرد .براي اطالع از نحوه تنظيم
حواشي صفحات به نمونه آورده شده در صفحه  55مراجعه شود.

شماره گذاري صفحات
صفحات مقدماتي بايد با حروف الفباء و متن اصلي پايان نامه به صورت عددي شماره گذاري شود.
شماره صفحات بايستي در وسط و پايين صفحه و به فاصله  2سانتيمتر از لبه پائين صفحه كاغذ قرار گيرد.
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نحوه تنظيم روي جلد ،صفحه تأييديه هيات داوران و صفحه چكيده به زبان انگليسي
الزم است در آخر پايان نامه و بعد از صفحات فارسي و از چپ به راست به ترتيب روي جلد ،صفحه
سفيد ،صفحه تأييديه هيات داوران و چكيده پايان نامه به زبان انگليسي قرار گيرد .درضمن حاشيه
صفحات ،از سمت چپ  4و از سمت راست ،باال و پايين 3سانتيمتر باشد و صفحه چكيده حداكثر در يك
صفحه تايپ شود به نمونه هاي آورده شده در صفحات  57و  58و  59مراجعه شود.

رنگ جلد
بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،به منظور سهولت دسترسي مراجعين به پايان نامه
الزاماً رنگ هاي زير براي جلد پايان نامه ها در نظر گرفته شده است :
 -2دانشكده علوم پايه (
 -1دانشكده ادبيات و علوم انساني ( سورمه اي )
مشكي)
 -4دانشكده مهندسي ( زرشكي
 -3دانشكده كشاورزي ( سبز )
تيره )
 -5دانشكده هنر و معماري ( سفيد )
ضمناً  ،عناوين روي جلد بايد به رنگ طالئي و بصورت زركوب نوشته شود و شيرازه جلد پايان نامه
نيز مي بايست شامل رشته تحصيلي  ،نام دانشجو و سال فارغ التحصيلي باشد .

پيوست ها
نامه ها ،نمونهها و پرسشنامه ها ،بررسي ها ،مطالب مكمل ،آمار و ارقام و غيره كه به نحوي مورد
استفاده قرار گرفته اند به صورت پيوست هاي جداگانه و در صورتي كه داراي موضوع يا طبيعت
مختلف باشند ،دسته بندي شده و تحت عنوان پيوست يك ،دو و  . . .آورده مي شوند .اگر در موقع
نگارش متن رساله الزم باشد كه به اين پيوست ها اشاره يا مراجعه شود ،درج شماره پيوست در داخل
پرانتز الزامي است .آرايش صفحات پيوست ها همانند بقيه صفحات متن صورت مي گيرد.

چند نكته تكميلي
اولين سطر هر بند (پاراگراف) با  0/5سانتي متر تو رفتگي نسبت به كادر اصلي شروع مي شود ،بجز
بند شروع هر عنوان اصلي يا فرعي.
 فاصله بين دو بند برابر فاصله معمولي بين دو سطر است. عنوان هاي فرعي از بند كادر اصلي بدون تورفتگي شروع مي شود. نقل قول طوالني (بيش از سه سطر) ،با كادري كه از هر دو طرف كادر اصلي به اندازه هشت حرففاصله داشته باشد ،تايپ مي شود و فاصله سطرهاي آن ،نصف فاصله سطرهاي معمولي خواهد بود و
معموالً به صورت مورب مشخص مي شود.
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 جدول ها و تصويرها در متن پايان نامه ،هر كدام به طور جداگانه و به صورت مسلسل شماره گذاريمي شوند.
 توصيه مي شود شماره گذاري عنوان هاي فرعي با دو يا چند عدد صحيح كه با خط تيره از هم جدامي شوند ،صورت پذيرد.
 فاصله باالنويسي جدول تا سطر قبلي و زيرنويسي تصوير (شكل) تا سطر بعدي برابر  1/5واحد در نظرگرفته مي شود.
 جهت نمايش مراحل مختلف يك فرآيند يا آزمايش ،شماره هاي مراحل در اول سطر درج شده،سپس يك خط تيره ( )-و بدنبال آن متن درج مي گردد.

فصل سوم :صفحات نمونه مربوط به نحوه تنظيم صفحات مقدماتي و متن اصلي
پايان نامه

در صفحات بعد نمونه هاي مربوط به روي جلد به فارسي ،نحوه تنظيم حاشيه صفحات پايان نامه،
صفحه تأييديه هيات داوران به فارسي ،صفحه چكيده به فارسي ،صفحه فهرست مطالب ،صفحه فهرست
جداول ،صفحه فرست شكلها و تصويرها ،صفحه نشانه هاي اختصاري ،نحوه تنظيم صفحات متن اصلي،
نحوه تنظيم صفحات عناوين اصلي و فرعي ،روي جلد به انگليسي ،صفحه تأييديه هيات داوران پايان
نامه به انگليسي و صفحه چكيده به انگليسي مالحظه مي گردد.
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 -نمونه روي جلد به فارسي:

دانشكده ..............
گروه ......................

پاياننامه كارشناسي ارشد در رشته ..............................................
(...............................................عنوان پاياننامه).....................................................

نگارنده:
10

نام دانشجو

استاد راهنما:
نام استاد راهنما

تير ماه 1384

11

 نمونه صفحه تأييديه هيات داوران: 3سانتي متر
(حاشيه از لبه بااليي)

به نام خدا
 2سطر
عنوان پايان نامه
 2سطر
توسط:
 1سطر
نام دانشجو
 2سطر
پايان نامه
ارائه شده به تحصيالت تكميلي دانشگاه به عنوان بخشي

متر
چپ)

 4سانتي متر
(حاشيه از لبه راست)

از فعاليتهاي تحصيلي الزم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد
 2سطر
در رشتهي:

 1سطر

نام رشته
 1سطر
از دانشگاه خليج فارس
 1سطر
بوشهر
 1سطر
جمهوري اسالمي ايران
 2سطر
ارزيابي شده توسط هيات داوران پايان نامه با درجه---- :
دكتر  ،...................استادگروه ( ...............استاد راهنما)… ….…....
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 3سانتي
(حاشيه از لبه

دكتر ،...................دانشيارگروه ……………………………..
دكتر  ،.................استاديارگروه ………………………….
تير ماه 1383

 3سانتي متر
(حاشيه از لبه پايين)

 -نمونه صفحه تقديم:

 3سانتي متر

تقديم به محضر موعود منتظر
مهدي(عج)
تقديم به مظهر مردانگي و غيرت ،پدر
و
تقديم به در درياي ايثار و محبت ،مادر

 3سانتي

 4سانتي متر
متر
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 3سانتي متر

نمونه صفحه سپاسگزاري:
لبه
كاغذ

 3سانتي متر
لبه كادر
 3سطر

سپاسگزاري
اكنون كه اين رساله به پايان رسيده است بر خود فرض ميدانم كه
از استاد ارجمند

 3سانتي

 4سانتي متر
متر

14

 3سانتي متر

نمونه صفحه چكيده به فارسي (حداكثر در يك صفحه):

لبه كاغذ
 3سانتي متر
لبه كادر
 3سطر
چكيده
 2سطر
عنوان پا پايان نامه
 1سطر
به وسيلهي:
 1سطر
نام دانشجو
 2سطر
هدف اين تحقيق ...........
 3سانتي متر

 4سانتي متر
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 3سانتي متر

نمونه صفحه فهرست مطالب:

 3سانتيمتر

 3سطر
فهرست مطالب
 2سطر
صفحه

عنوان
 1سطر
فصل اول :مقدمه
 4سانتي متر -1-1كليات
متر

 3سانتي

 -2-1هدف تحقيق
 -3- 1اهميت تحقيق
 -4-1گفتارهاي پايان نامه
فصل دوم :مروري بر تحقيقات انجام شده
-1-2
-2- 2
فصل پنجم :نتايج بحث و پيشنهادات
 فهرست منابع و نحوه ارجاع و شيوه استناد به منابع اينترنتي پيوستها16

 -چكيده به زبان انگليسي

 3سانتيمتر

نمونه صفحه فهرست جدولها:

 3سانتي متر
 3سطر
فهرست جدولها
 2سطر
صفحه

عنوان و شماره
جدول شماره  :1افعال ساده فارسي

16

جدول شماره  :2نمونهاي از واژههاي قرضي

65

جدول شماره  : 6پسوندهاي فعلي فارسي
 4سانتي متر

162
3

سانتي متر

17

 3سانتي متر

نمونه صفحه فهرست شكلها و تصويرها:

 3سانتي متر



 3سطر
فهرست شكلها
 2سطر
صفحه

عنـوان
شكل شماره  - 1جغرافي لهجههاي ايراني

6

شكل شماره  - 2منحني نوسانات واژههاي قرضي

19

شكل شماره  -19پسوندهاي فعلي فارسي
 4سانتي متر

162
 3سانتي

متر

18

 3سانتي متر

نمونه صفحه نشانههاي اختصاري:

 3سانتي متر

 3سطر
فهرست نشانههاي اختصاري

ا = اسم
ف= فعل
.
.
.
ن = نقي
 3سانتي

 4سانتي متر
متر

19

 3سانتي متر

نمونه صفحه مقدمه:
لبه
كاغذ

 3سانتي متر
لبه كادر
 3سطر

مقدمه
 2سطر

مديريت شهرسازي از لحاظ مفهومي متنوع و تا حدي مبهم است.
گاه
مديريت شهري همان اجــراي سياست يا مديريت عمومي در
عرصه
شهر تلقي شده ...

 4سانتي متر
 3سانتي متر
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 3سانتي متر

نمونه نحوه تنظيم حاشيه صفحات پايان نامه:

 3سانتي متر

 3سانتي

 4سانتي متر
متر

 3سانتي متر
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نمونه صفحات عناوين اصلي و فرعي:



 3سانتي متر
 3سطر

 -3ارزشيابي نظريههاي زبانشناختي
 2سطر

 -1-3نظريه شناختي
 1سطر

برعكس ،آنگونه كه بعضيها اعتقاد دارند ،آيا ميتوان
دادهها و اصول كسب شده از فرآيندهاي آسيبمند را بكار
گرفت تا فرآيندهاي طبيعي را توجيه كرد؟ اين موضوع به گونه
عذاب آور و گيج كنندهاي دو سويه است و در گذشته نيز
بررسي نشده است .دانشمندان شناختي ،عصب روانشناسان،
زبانشناسان ،متخصصان رقومي ،عصب شناسان رفتاري و گفتار
درمانها در گذشته اين صخرههاي خزه گرفته را برگرداندهاند.
 4سانتي متر

 3سانتي متر

 2سطر

 -2-3عصب روان شناسي
 1سطر
زبانشناسي شناختي مويد آن است كه ما تا حل نهايي مسايل
شناخت فاصلهي زيادي داريم .با اين وجود ،تالشهايي كه در

22

گذشته بخرج داده شده ما را از پيگيري افزونتر فهم و تبيين
.................مسايل اساسي
 سانتي متر3

:نمونه صفحه چكيده به انگليسي

ABSTRACT
A BOUNDARY ELEMENT STUDY ON CORROSION IN HEAT
EXCHANGERS: EFFECT OF CATHODIC PROTECTION BY
SACRIFICIAL ANODES
BY

MEHDI 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 a heat exchanger with sacrifical 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
23

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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