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 مقدمه

                             در یک یا چند بند (پاراگراف)            و اهمیت آن            تعریف مسئله   ،      موضوع      نیاز      بیان   با    ،          پایان نامه  ک  ی          فصل مقدمه 

                           که ارتباط مستقیمی بـا مسـئله        پیشین    شده                    (سابقه کارهاي انجام                        و با مرور پیشینه موضوع  1   شود       آغاز می

      حـداقل       پیشین       ارهاي       ترین ک                                    معموالً الزم است درباره هر یک از مرتبط       یابد.        ادامه می                   مورد بررسی دارند)

               ، چـه دیـدگاه یـا                  در این پایان نامـه   که     شود              توضیح داده می                در یک یا دو بند     سپس                    یک بند نوشته شود.

     صـورت      هـا به                 عبـارت دیگـر نوآوري  به   .    دارد                                        ي نسبت به مسئله (موضوع) مورد بررسی وجود     جدید        راهکار

                طور مختصـر و کلـی   بـه    نیز      آمده     بدست          به نتایج         ممکن است                شود. در ادامه                         کامالً شفاف و صریح بیان می

     شود.  می       اشاره       اختصار   به            پایان نامه         هاي بعدي           محتواي فصل                      آخرین بند از مقدمه به         شود. در       اشاره 

 

 حاضر دستورالعملمقدمه 

       هیـه یـک    ، ت                          موسسه آموزش عالی شـهاب دانـش               پایان نامه هاي       رساله/            سازي ساختار            منظور یکسان  به          

                      د اسـتفاده قـرار گیـرد،   مور    نیز                عنوان یک الگو  به       بتواند                         ن آموزش نکات مورد نیاز،          رشی که ضم         الگوي نگا

    هاي                                               اغلب الگوهایی که تاکنون تدوین شده، فقط چهارچوب   .   است             بسیار زیادي                         مورد نیاز و داراي اهمیت

   قـد         کند و فا                                       ها و موارد دیگري از این قبیل را مشخص می                                       ظاهري نظیر حاشیه صفحات، نوع و شماره قلم

         افزارهـاي                     و همچنـین امکانـات نرم                ، قواعد نگارشـی          پایان نامه                                توضیحات آموزشی در خصوص روش تهیه 

     هـا و    قلم                مختلـف آن، انـواع     هاي         ها و بخش      ، قسمت          پایان نامه         روش تهیه         مستند،       در این        باشد.  می      موجود 

              اده از یـک سـري            و نحـوه اسـتف        (تایپ)     نویسـی                    قواعـد نگارشـی و ماشین                  و همچنین مهمترین      آنها        اندازه

    .   است         ارائه شده  Word      افزار       اي نرم            امکانات حرفه

          برخـی نکـات            در فصـل سـوم    .   اسـت        بیـان شده       اختصـار   به   ،                    مشخصات و مراحل نگارش           در فصل دوم           

                تـذکرات مربـوط بـه    .   اسـت ه  شد       ، بیـان      گذاري                                  شیوه امالي صحیح فارسی و قواعد نشانه                نگارشی از جمله

      پایـان                       افـزار مجـاز بـراي تهیـه                ها، ویـرایش و نرم            همچنـین فاصـله   ،  هـا   قلم         ، اندازه    قلم    ها،    سبک       چگونگی 

                                              
 تاثیر قرار دهد. مقدمه نباید چنان طوالنی باشد که هدف اصلی را تحت     شروع   1
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       در فصـل    .   اسـت        بیان شده  ی     نویس     ماشین      (تایپ)             با عنوان فنون                ، در فصل چهارم     نهایی       گزارش               نامه/رساله یا

         ل ساختار           منظور تکمی  به   .   است                      و تذکرات الزم آورده شده  پایان نامه             بررسی ساختار               نکات مربوط به        پنجم،

       راجـع و           در انتهـا م      اسـت.   شده      ارائـه       گیري            بنـدي و نتیجـه   جمع           در فصل ششم                           پایان نامه و گزارش نهایی

    .   است                        صورت نمونه قرار داده شده     ها به     پیوست        همچنین

 

                                          لطفاً، تمامی صفحات را به دقت مطالعه کنید.      

 

 روح اله عبداللهی

 مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی شهاب دانش

 1392 ماه نبهم
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 فصل دوم

گزارش علمی پایان نامه ویک  مشخصات
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 گزارش علمی پایان نامه و یک مشخصات

توان ذکر کرد، با این حال در هاي واحد و معینی نمیها، مشخصات و ویژگیاگرچه براي همه انواع نوشته

رعایـت بطور کامـل شود، که در این فصل ذکر می علمی باید نکات و موارد کلی گزارش پایان نامه یا یک

   شده باشد.

     تـوان                                                                                  دقت کنید که پس از عنوان فصل باید حداقل توضیحی کوتاه در مورد موضـوع نوشـته شـود و نمی

          ها.(ماننـد            هـا و زیربخش                                                                مستقیماً بعد از آن عنوان بخش را نوشـت و همـین طـور پـس از عنـاوین بخش

                 دستورالعمل حاضر)

 برخورداري از غناي علمی  2.1

پیام روشنی هدف و  یعنیلحاظ علمی از غناي الزم برخوردار باشد. بهاز هر چیز  پیش دبای نامهپایان یک 

 گیري شفاف بهره ببرد. نتیجه علمی، ارجاعات مورد نیاز و بیان دالیلمینه علمی، زپیشاز داشته باشد و 

 موقع و صحیح به منابع دیگرارجاع به 2.2

                                                    شود یا یک جمله کامالً بدیهی است یا بایـد دلیـل آن بیـان   می      نوشته            پایان نامه              اي که در یک    جمله   هر 

                   اگر مطلب یا گفتاري                                                                                شود و یا اینکه باید به منبعی که آن موضوع را نقل یا اثبات کرده، ارجاع داده شود. 

                                                             شود، باید آن مطلب داخل گیومه قرار گیرد و بـا ذکـر ماخـذ و شـماره                      عیناً در گزارش نقل می       منبعی   از 

              ن اشاره گردد.          صفحه، به آ

 نویسی ساده 2.3

  و                                                                   نوشته است. نویسنده باید ساده، روان و در عـین حـال شـیوا و رسـا بنویسـد    یک            از ضروریات        سادگی

                                   نبرد. اگر چه افراط در این امر نیز،      کار ه ب                 نوس در نوشته خود                         جمالت پیچیده و کلمات نامأ              عبارات مبهم،
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                                             و اصطالحات دشوار و دور از ذهن و عبارات و جمـالت              کارگیري لغات   به    د.  زن                       به شیوایی نوشته صدمه می

 . موجب ایجاد اشکال در فهم خواننده خواهد شد              نامنظم و مبهم 

بوده «، »گردید«، »بایستی«، »بایستمی«کارگیري کلمات نویسی باید در حد امکان از بهبراي ساده      

و مثل » شد«، »است«، »باید«جاي هستند، بهآور، غلط مصطلح و یا غیرشیوا و مانند آنها که تکلف» باشد

. باشـد» براي«تواند جایگزین خوبی براي کلمه روانی مثل نمی» جهتدر«طور، همین .آنها، اجتناب شود

            .توانند اغلب مفاهیم را براحتی منتقل کنندکلمات و جمالت روان و ساده می

ي بنـدها .ندکبه روانی و سادگی فهم مطلب می شایانی کمک نیز ها)(پاراگراف هابندتنظیم        دقت در      

 نباید بند کی .دننکخواننده را سردرگم  باشند وننده کتوانند خستهطوالنی نیز مانند جمالت طوالنی می

  باشد.سطر  15تا  10از  تربیشکمتر از سه یا چهار سطر یا 

 وحدت موضوع 2.3.1

                    هـا و اجـزاي نوشـته بـا         هـا، مثـال          و تمام بحـث   د     نیافت         وضوع دور                             باید در سراسر نوشته از اصل م        نویسنده 

                                         و تاثیري واحد در ذهن خواننده القا کند.      باشد                   پیرامون موضوع اصلی    ،            هماهنگی کامل

 اختصار 2.3.2

                    هـاي غیـر ضـروري در آن                                     حد امکان، مختصر و مفید باشـد و از بحث    در      باید                          پایان نامه یا گزارش علمی

  .   است                                                  زشمندي که هیچ ربطی به موضوع ندارد، فاقد ارزش علمی               نوشتن مطالب ار   .   شود      پرهیز 

 گذاريو نشانه نکات دستوريرعایت  2.3.3

                                            و ارکان و اجزاي جمله در جاي مناسب خـود آورده      شود                        باید قواعد دستوري رعایت             پایان نامه         در سراسر 

  ه        اننـده بـ                                  شود کـه بیـان نویسـنده روشـن باشـد و خو            گذاري سبب می                        همچنین رعایت قواعد نشانه      شود.

                                                       سهولت و با کمترین صرف انرژي مطالب را مطالعه و درك کند.
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 مخاطبمعلومات ذهنی توجه به  2.3.4

        مخاطـب               معلومـات ذهنـی           بـا توجـه بـه    و                                                باید همواره مخاطب خود را در برابر خود تصور کنـد        نویسنده 

  . د  کن                 براي مخاطب فراهم      پیش   از      را،            لب مورد بحث  ا               الزم براي درك مط        نیازهاي          تمامی پیش

 نگارشاصولی مراحل رعایت  2.3.5

                     ریزي مشـخص انجـام شـود.                                                                    هر کار علمی زمانی به بهترین شکل قابل انجام است که بر اساس یک برنامه

            مراحل نگارش        باشد.     آن می    نظم        اجراي م  و       مناسب      ریزي                            با کیفیت نیز نیازمند برنامه          متن علمی         تهیه یک

  :                            توان به ترتیب زیر درنظر گرفت            را عموماً می

                  که باید نوشته شود        و فرعی      اصلی       عناوین           فهرستی از       تهیه •

          هاي گزارش        ها و بخش   فصل                         بندي و تعیین ترتیب منطقی       اولویت •

             بخش و زیربخش           راجع به هر       اولیه                 گردآوري اطالعات •

    شود       اضافه      گزارش     به               به قلم نگارنده      باید    که     دي ی  جد             تدوین مطالب •

    شود             آموزش داده می           دستورالعمل       ر این           نکاتی که د                         کردن مطالب با رعایت کامل       (تایپ)     ماشین •

   را       علمـی       گـزارش              پایان نامه یـا                هم فرآیند تهیه     فوق                                            رعایت نظم و ترتیب در اجراي مراحل سیستماتیک 

     دهد.  می        افزایش                                   کیفیت نگارش را به میزان قابل توجهی          کند و هم   می      آسان             براي نگارنده 
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 فصل سوم

نگارش صحیح
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 نگارش صحیح

   که    ی     نگارش      قواعد         مهمترین             در این فصل      است.     موثر       بسیار    آن      آسان        در فهم       نامه       پایان              نگارش صحیح یک 

        محورهـاي    در      تـوان   می             ایـن قواعـد را   .    شـود                                                       باید مورد توجه جدي نگارنده قرار گیرد، به اختصار بیان می

            بندي کرد:    دسته    زیر       اصلی

 نویسیفارسی 

  امالي صحیح رعایت 
  گذاري قواعد نشانهرعایت 

 نویسیفارسی 3.1

ویـژه در ه، بـکنیـداسـتفاده آنهـا فارسی از معـادل فارسـی لمات غیرک کنید به جايان سعی کام ددر ح

» براي همین«جاي به» لذا« کلمهاستفاده از  طور مثالهب .است رایجه معادل فارسی مصطلح و کمواردي 

و معـادل فارسـی  »پروسـس«زیبـاتر از » پـردازش«لمـه ک همچنـین. توجیهی ندارد» همین دلیلبه«یا 

گونـه مـوارد چنانچـه احتمـال عـدم آشـنایی در این .است» روپروسسورکمی«تر از مناسب» پردازندهریز«

لمه فارسـی، کتر است، در اولین ظهور فارسی معمولیا اصطالح غیر ،ردخواننده با معادل فارسی وجود دا

الي جمـالت هلمـات انگلیسـی در البـکار بایـد ناچبهاگر  .آورده شود پاورقیصورت هفارسی آن بغیر اصل

 .نظـر گرفتـه شـوددر پس از آنهاو  پیش لمات فارسیکو  آنهافاصله بین از هر طرف یک گنجانده شوند، 

 پاورقی دراستفاده شود، الزم است در اولین استفاده، تفصیل آن  1نویسیاز مختصر پایان نامهچنانچه در 

  .آورده شود

تـوان بـراي تعیـین موقعیـت می GPS(2فراگیـر ( تعیـین موقعیـتاز سیسـتم دانیم که یهمگی م: مثالً

 جغرافیایی یک وسیله پرنده استفاده کرد.

                                              
1 Abbreviation 

2 Global Positioning System 
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 امالي صحیح فارسیرعایت  3.2

               هاي فارسی باید         در نوشته       همچنین   .    کند      کمک می    تر                    به مطالعه و درك راحت      فارسی      صحیح      امالي       رعایت 

  »           آئین نگـارش «  و   »        هواپیما      اجزاء  «           عنوان مثال   به   .            استفاده نشود  »       ، إ، ئ          ء، أ، ؤ، ة  «     مزه  ه   از        امکان      در حد 

  .     هستند     صحیح   »           آیین نگارش «  و   »        هواپیما      اجزاي  «      ، اما       ناصحیح

 گذاريقواعد نشانهرعایت  3.3

را  یـک جملـهاست که خوانـدن و فهـم درسـت  هاییها و نشانهبردن عالمتکاربهگذاري منظور از نشانه

و موارد کاربرد آنها به اختصار هاي معمول و متداول در زبان فارسی نشانهدر ادامه  ند.کآسان میممکن و 

 شوند.معرفی می

 ویرگول 3.3.1

 د:ورمی کارهبمکث کوتاه است و در موارد زیر ضرورت یک ویرگول نشانه 

ول یا نبودن ویرگـ ،را با کسره اضافه بخواند آنهادر میان دو کلمه که احتمال داده شود خواننده  •

 .شود بروز اشتباه در خواندن جملهموجب 

مـثالً بـراي  جملـه آورده شـود.یـک عنوان توضیح، در ضـمن در موردي که کلمه یا عبارتی به •

هـاي بالکاز تـوان نمیکـه در خـارج از جـو هسـتند، دلیـل آنکنترل وضعیت فضـاپیماها، بـه

 .کرداستفاده  آیرودینامیکی

 یک مرجعانی یا هاي مختلف یک نشکردن بخشجدا •

 موارد دیگر از این قبیل •

 .و بیشتر از آن صحیح نیست از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله الزم است پیش
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 نقطه 3.3.2

الزم نباید فاصله گذاشته شود و پـس از آن یـک فاصـله  نقطهاز  پیشنقطه نشانه پایان یک جمله است. 

  است و بیشتر از آن صحیح نیست.

 نقطه دو 3.3.3

 موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:

                      پیش از نقل قول مستقیم •

     است.           ن اشاره شده   ه آ                                     پیش از بیان تفصیل مطلبی که به اجمال ب •

     شود.                                        اي که معنی آن در برابرش آورده و نوشته می       از واژه    پس •

      و ...  »     یعنی «              کننده از قبیل                  پس از کلمات تفسیر •

 و پس از آن یک فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.پیش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود 

 گیومه 3.3.4

 موارد کاربرد گیومه عبارتند از:

         آوریم.                                                           وقتی که عین گفته یا نوشته کسی را در ضمن نوشته و مطلب خود می •

         ممتـاز از      صـورت   به                                                                   در آغاز و پایان کلمات و اصطالحات علمی و یا هر کلمه و عبارتی که بایـد  •

                 ر نشان داده شود.       هاي دیگ    قسمت

         ها و ...                  ها، اشعار، روزنامه         ها، رساله                  در ذکر عنوان مقاله •

 پرسشینشانه  3.3.5

  گذاشته شود و پس از آن یک فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.نباید فاصله » ؟«از  پیش

 تیرهخط  3.3.6

 موارد کاربرد خط تیره عبارتند از:
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      و ...                           هاي توضیحی، بدل، عطف بیان          کردن عبارت   جدا •

                  ها، اعداد و کلمات         بین تاریخ  »   به «  و   »   تا «              جاي حرف اضافه  ه ب •

 

 پرانتز 3.3.7

 موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:

                                               کلمه یا عبارت را براي توضیح بیشتر کالم بیاورند.   یک           و وقتی که   »     یعنی «  و   »   یا «     معنی   به •

  .   کند   ضه                                        هاي بیشتر (اطالعات تکمیلی) به خواننده عر                            وقتی که نویسنده بخواهد آگاهی •

            ها و شواهد.             در پایان مثال      مرجع         براي ذکر  •

                                                                               بین کلمه یا عبارت داخل پرانتز و پرانتز باز و بسته نباید فاصله وجود داشته باشد.      نکته: 
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 فصل چهارم

)پایان نامه(تایپ نویسیفنون ماشین
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 )پایان نامهنویسی(تایپ فنون ماشین

 تهیه نسخه درد. شوتهیه  آننسخه ماشینی  کهالزم است  و گاهی همزمان با آن پایان نامهنوشتن پس از 

تنها براي تهیه نسخه ماشینی مناسـب و  این نکات است. و ضرورينکات یک سري نیز توجه به  ماشینی

 د.شومی ذکر موسسه شهاب دانشدر  واحد

 هاقلم اندازهو  )Font(ها قلمها، سبک 4.1

                              ، یک عنوان، زیرنویس یـک شـکل هـر    بند            طور مثال یک        است. به                                  این الگو از اجزاي مختلفی تشکیل شده

             طور مثال اسم    (به                                         هستند. اجزاي مختلف خصوصیات مختلفی دارند            دستورالعمل                      کدام یکی از اجزاي این 

                                                   . اجزاي مشابه خصوصیات مشـابهی دارنـد و یـک خـانواده را                       از خصوصیات اجزا هستند)     قلم         و اندازه      قلم

                ها). بـه خصوصـیات        هاي شکل                            هاي گزارش یا خانواده زیرنویس      ین فصل                      کنند (مثل خانواده عناو        ایجاد می

    شـدن                     عبارت دیگـر سـبک نوشته       شود. به       گفته می   )Style (        یک سبک            دستورالعمل                    یک خانواده از اجزاي 

                                                   کند و به این بستگی دارد که عضو کدام خانواده باشند.                              اجزاي مختلف گزارش با هم فرق می

  Times New Roman  و  B Nazanin  ،    هـاي   قلم    از            دسـتورالعمل    این            هاي مختلف            در تعریف سبک          

       گردد.                  هاي بعدي تشریح می      در بخش                          است که خصوصیات کامل آنها           استفاده شده

 هاي فارسیقلم 4.1.1

نشان داده   1 . 4     جدول گزارش در  یک هاي مختلفدر قسمتهاي فارسی قابل استفاده قلمو سبک اندازه 

 .استشده

 هاي فارسیقلم  4.1جدول 

 Bold نام سبک قلم اندازه قلم از موقعیت استفاده

 B Nazanin 20 Heading1  عنوان فصل
  B Nazanin 14 Normal متن 

 B Nazanin 18 Heading 2  1 فصلزیر
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 B Nazanin 16 Heading 3  2 فصلزیر
 B Nazanin 14 Heading 4  3 فصلزیر
 B Nazanin 13 Heading 5  4 فصلزیر
 B Nazanin 13 Heading 6  5 فصلزیر

 B Nazanin 13 Table Title*  عنوان جداول

 B Nazanin 13 Pic Title*  عنوان اشکال

  *B Nazanin 13 In Table متن جداول

  *B Nazanin 13 In Table R نویسراست داولمتن ج

  *B Nazanin 13 In Pic متن اشکال

  *B Nazanin 13 FarsiRef مراجع (قسمت عادي)

 B Nazanin 13 RefB*  مراجع (قسمت پررنگ)

  *B Nazanin 11 CodeComment نویسیتوضیحات کد برنامه

 B Nazanin 13 App Table Title*  پیوست عنوان جداول

 B Nazanin 13 App Pic Title*  پیوست عنوان اشکال

 

 هاي التینقلم 4.1.2

نشـان داده   2 . 4     جدول گزارش در  یک هاي مختلفاستفاده در قسمت هاي التین قابلقلماندازه و سبک 

  .استشده

 

 

 .هاي التینقلم  4.2جدول 

 Bold سبک قلم اندازه قلمموقعیت استفاده 

  Times New Roman Normal 13 متن 

 Times New Roman Heading 2  17 1 فصلزیر
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 Times New Roman Heading 3  15 2 فصلزیر
 Times New Roman Heading 4  13 3 فصلزیر
 Times New Roman Heading 5  12 4 فصلزیر
 Times New Roman Heading 6  12 5 فصلزیر

 Times New Roman Table Title*  12 عنوان جداول

 Times New Roman Pic Title*  12 عنوان اشکال

  *Times New Roman In Table 12 متن جداول

  *Times New Roman In Table R 12 نویسراست متن جداول

  *Times New Roman In Pic 12 کالمتن اش

   *Times New Roman EnRef 12 (قسمت عادي) مراجع

 Times New Roman RefB*  12 (قسمت پررنگ) مراجع

  *Courier New CodeComment 10 نویسیتوضیحات کد برنامه

  *Courier New Code 10 نویسیکد برنامه

 Courier New CodeBold*  10 رنگ)نویسی (پرکد برنامه

 Times New Roman App Table Title*  12 پیوست عنوان جداول

 Times New Roman App Pic Title*  12 پیوست عنوان اشکال

 ها (روابط ریاضی)فرمول 4.2

              تمـامی نمادهـاي    .            برخـوردار اسـت      خوبی      ارآیی  ک   از   Equation Editor                              براي نوشتن روابط ریاضی، ابزار 

                      این است که سطر یکـی از    ها            نوشتن فرمول              ترین راه براي     ساده   .   است        بینی شده             این ابزار پیش        نیاز در     مورد

                                           خواهید فرمولی بنویسید کپی کنید و سپس فرمول                                  شده در این الگو را در هر جا که می         هاي نوشته     فرمول

   کـه      زمانی  شـود.می روزبهشماره فرمول  F9                                                    شده را تغییر دهید. با انتخاب شماره فرمول و زدن کلید    کپی

، براي روابط میـانی EquaStart    سبک    از    ،                براي اولین رابطه   ،    کنید                   صورت متوالی تایپ می               چند رابطه را به

به این ترتیب فاصله عمودي استفاده کنید.  EquaEndسبک از و براي رابطه پایانی  EquaMidسبک از 

شـکلی هـاي میـانی بهدي بـین فرمولاز فرمول اول و فرمول آخـر و همچنـین فاصـله عمـو پسو  پیش
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هاي زیر با یکدیگر و با هماهنگ تنظیم خواهد شد. براي درك بهتر این موضوع به فواصل عمودي فرمول

 از آنها توجه کنید.  پسو  پیشمتن 

)4.1( amF = 

)4.2( 2cmE = 

)4.3( ∫ = )sin(d)cos( xxx 

 هافرمول و سبک قلم 4.2.1

شود. این الگو با تنظیمات یروي میپ 4.3جدول شده در از الگوي ارائهها و سبک فرمول قلمدر تنظیم 

تغییر داده شده و الزم  Wordافزار هماهنگی دارد. اما چنانچه تنظیمات نرم Wordافزار فرض نرمپیش

و سپس  Equation Editorتوان با انتخاب آیکن می صورت جدول مذکور تنظیم شود،باشد که دوباره به

Style › Define › Style  را دوباره تنظیم کردهاي مختلف ، سبک. 

 هااندازه فرمول 4.2.2

 مطابق   Size › Defineبا انجام مراحل و  Equation Editorتوان با انتخاب آیکن ها را میاندازه فرمول

 .تنظیم کرد  4 . 4      جدول

 

 .هافرمول سبکو  قلم  4.3جدول 

 مورد کاربرد سبک قلم Italic Bold مثال

x 
  Times New Roman  Variable Variable 

)(xf 
  Times New Roman  Function Function 

α 
  Symbol L.C.Greek L.C.Greek 

Ω   Symbol U.C.Greek U.C.Greek 

ubAx +   Times New Roman Matrix-Vector Matrix-Vector 

12   Times New Roman  Number Number 
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1if >a   Times New Roman  Text Text  
2cmE =   Times New Roman Text Constant Parameter 
2m/N5   Times New Roman Text Unit 

∫ xxd 
  Symbol Text Math Operator 

)sin(x   Times New Roman Text Math Function 

 

 .هااندازه فرمول  4.4جدول 
Size Position 
12pt Full 
7pt Subscript/Superscript 
5pt Sub-Subscript/Superscript 
18pt Symbol 
12pt Sub-Symbol 

 ي افقی و عموديهافاصله 4.3

 و زیبـایی صـفحات پایـان نامـههاي مختلف یـک بخشمناسب تفکیک  ،خوانایی متنها به تنظیم فاصله

 . کند.میکمک 

 کلی از چهار طرف کاغذ فاصله 4.3.1

     و از        اینچ)   1 (     متر     سانتی   2 / 5         ، از چپ     اینچ) 1 / 2  (    متر     سانتی   3          از پایین   ،     اینچ) 1 / 2 (   متر     سانتی   3              حاشیه از باال

    .   شود            نظر گرفته می  در   )    اینچ   1 / 2 (   متر     سانتی   3               سمت راست کاغذ

 هاخط فاصله 4.3.2

  Lines 1.2      آن را   Line Spacing             تنظـیم کـرده و   Format-Paragraph              ها را از طریق   خط           فاصلۀ بین

 .اعمال گردد Normalروي سبک  یک بار کارکافی است این    .    کنیم ی م       انتخاب 
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 کنندههاي تفکیکفاصله 4.3.3

                   ا هنگام مطالعه درك         تر کرد ت       را ساده            پایان نامه             هاي مختلف یک          تفکیک بخش     توان   می   ها               با تنظیم فاصله

        شرح زیـر        رود، به  می     کار ه ب         و عناوین        بندها            منظور تفکیک           هایی که به        از فاصله              تر باشد. برخی     آسان      مطالب 

       باشد.   می

          صورت دسـتی      ید به            این فاصله با   .    گیرد       قرار می  pt 6                         یک فاصله عمودي به اندازه      بند      از هر      پیش •

           وارد شود. 

           فاصله خـالی    5   با        بندها                          از اول خط شروع شده و سایر    ،   شود                       ه در زیر عنوان آورده می ک    اول      بند •

) Spaceشوند                   ) از سر سطر شروع می    .    

                ترتیـب بـه انـدازه                      بخـش) یـک فاصـله عمـودي بـه   زیـر        بخش/ زیـر                    از هر تیتر (بخش/ زیر     پیش •

) 15/20/27 pt30              از عنوان فصل،      پیش             فاصله عمودي   .    گیرد         ) قرار می pt  باشد.  می      

 فواصل بین کلمات 4.4

 .شوده ضروري است که در ادامه به مواردي از آن اشاره میاستفاده یا عدم استفاده از فاصل خیلی اوقات

  »           اصـول نگـارش «           عنوان مثال   به   .    باشد        مجاز نمی          بین کلمات   ) Space       فاصله (   ک        بیش از ی        گذاشتن - 1

    .    باشد  می        ناصحیح  »            اصول  نگارش «        صحیح، و 

       گیرد.  ی                    دو فاصله خالی قرار م             شکل یا جدول،             پس از شماره    و                    عنوان اشکال و جداول     از     پیش - 2

 جدانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاصله بین آنها 4.5

 اجزاي یک کلمه از یکدیگر جدا نوشته شوند، بدون آنکه بین آنها فاصـله گذاشـته شـودگاهی الزم است 

یـا  <-+Ctr>به این منظور بین دو بخـش کلمـه مـورد نظـر از . »)جدانوشتن«یا » شودمی«(مثل کلمه 

<Shift+Space> )SSاگـر از نیـد. ) اسـتفاده کwindows xp 32 کنیـد و دکمــه بیتــی اسـتفاده می

<Shift+Space>  رایانه شما فعال نیسـت (یعنـی اجـزاي یـک کلمـه را بـدون فاصـله از یکـدیگر جـدا

در مســیر  Safe Modeهمــراه بــا ایــن الگــو را از طریــق  kbdfa.dllکنــد)، الزم اســت کــه فایــل نمی
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windows\system32  همین نام روي فایل موجود بهOverwrite  کنید. راه دیگر این است که از بـین

 No-width Optionalگزینـه  Insert>Symbol>Special Charactersهاي موجود در منوي سمبل

Break صورت یک را بهShort-cut  تعریف کنید. متداول است کهCtl+Space  براي این مـورد تعریـف

  شود.می

                                                               در زبان فارسی باید از هم جدا نوشته شوند؛ به اسـتثناي صـفات فـاعلی                           تقریباً تمامی کلمات مرکب          

هایی از بـه نمونـهدر ادامـه    ».     آنهـا «  ،  »     اینکـه «              و کلماتی نظیر   »        دانشمند «     و یا   »       باغبان «  ،  »     عملگر «      مانند 

 :.شوداشاره میاجزاي یک کلمه جدا، اما بدون فاصله نوشته شوند،  ي که بایدردامو

ه در عـین جـدا کـ الزم اسـتشـوند، شـروع می» مـی«ه با کضی استمراري در افعال مضارع و ما -1

و اسـتفاده » متصل فاصله«براي این منظور باید از  .فعل جدا نیافتد بعدياز بخش » می«نوشتن، 

 ». می شود«جاي به» شودمی«طور مثال به               از آن جدا شود.  SS              در اول فعل با   »   می «

. این »آنها«لمات مانند کمگر در برخی  جدا نوشته شود؛ شدهلمه جمع بستهکاز باید ي جمع »ها« -2

شـوند، جمع بسـته می» ها«اند و با حرف فارسی که وارد زبان فارسی شدهامر در مورد کلمات غیر

 مورد تاکید است.» هافرمول«یا » هاکانال«مانند 

بهتر    ،    شوند        آورده می        از خود    پس    لمه  ک              یب ثابت همراه  ک       صورت تر       وقتی به  »   به «                 حروف اضافه مانند  -3

             ر است هنگامی  ک ذ        الزم به   . »    لحاظ  به «  و   »      عنوان  به «  ،  »    صورت  به «      مانند    . د ن            از آن جدا شو  SS   با است 

  ،  »      بسـادگی «   یا   »     بشدت «                                  از خود معناي قیدي داشته باشد، مثل     پس    لمه  ک   با   »   به «            ه حرف اضافه  ک

  .                     صورت چسبیده نوشته شود  به            بهتر است که 

» پیشـنهادات«صـحیح و » پیشـنهادها«با قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس  لمات فارسی نبایدک -4

 .اشتباه است

  .   شود            از هم جدا می  SS   با   »    شده     نوشته «  و   »    چین  خط «          قسمتی مثل       هاي دو        ها و صفت   اسم - 5

    ».    است   شده «  و    »   اند   شده «    مثل    .   شود               لمه اصلی جدا می ک   از   SS      ها با      شناسه - 6

      ماننـد    .   شـود                   از قسمت اصلی جـدا می  SS                   را داشته باشد توسط                     هنگامی که نقش شناسه    »   است «   - 7

  . »   است    گفته «
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   «   شـود        نوشـته می «      عبـارت      مـثالً    .   شـود                               افراط در استفاده از فاصله متصـل            نباید باعث        پیشین    بند  - 8

   .    است        ناصحیح   »   شود  می     نوشته «             صحیح و عبارت 

   از   SS     ه با  ک                 وت است، بهتر است       ل متفا ک              امالً با معناي  ک      آنها              ه معناي اجزاي  ک   اي    لمه ک      هاي دو   فعل - 9

  .    شوند       هم جدا 

  . »برداريیادداشت «  و    »  اي          هاي دوکلمه   فعل «      عبارت    در   »   اي      دوکلمه «     کلمه                کلمات مرکب مثل  -  10

  . »        واردکردن «  و   »    ردن ک   ذوب «    مثل    .    شوند            از هم جدا می  SS                    مصدرهاي دو قسمتی با  -  11

  . »  تر    آسان   «                صفات تفضیلی مثل    -  12

 فهرست جداول و هاشکل، فهرست فهرست گزارش 4.6

          توانیـد بـا                                                استفاده کنید، پـس از اتمـام یـا در حـین تکمیـل آن می            پایان نامه                          اگر از این الگو براي تهیه 

              فهرسـت جـداول و   ).update fieldکنیـد (توسـط گزینـه     روز  به                           کلیک روي فهرست فعلی، آن را     راست

      باشد.      شدن می   روز  به               همین صورت قابل             اشکال نیز به

  (Header and Footer) برگتهو  سربرگ 4.7

                           کـه در قسـمت بـاال و پـایین بـاز      هایی    قاب    به   .          انتخاب کرد  Insert      منوي         توان از     را می     برگ  ته  و        سربرگ

      نوشـته                ، عنـوان هـر فصـل      سـربرگ       ت راسـت      در سـم   .   شود       گفته می     برگ  ته  و        سربرگ      ترتیب        شود، به  می

 شماره صفحه نوشته می شود.     برگ،     در ته   و      گیرد       قرار می                 قسمت یک خط پررنگ     دو        زیر این    در   .    شود  می

               هاي دیگـر تغییـر                کنید، عنـوان فصـل                                                   دقت کنید هنگامیکه عنوان یک فصل را در سربرگ تنظیم می          

از یکـدیگر جـدا  Section Break                     هاي مختلـف گـزارش توسـط                            کند. دلیل آن این است کـه فصـل   نمی

اسـت. تعریـف انتهاي هـر فصـل انجـام شده در Insert>Break>Next Pageاند. این کار از طریق شده

برگ خـاص هر بخش سربرگ و تـهآورد که این امکان را فراهم می ،پایان نامهدر یک  هاي مختلفبخش

کنیم، هـر تعریـف مـی پایـان نامـه ی را برايهاي مختلفهنگامیکه به این ترتیب بخش خود داشته باشد.

را دارد. پس از تعریـف بخـش جدیـد، اگـر روي خود  پیشینخصوصیات بخش فرض، طور پیشبهبخش 
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           خواهید دیـد   Header and Footer     جعبه    از   Toolbar Optionsسربرگ دوبار کلیک کنید، در فسمت 

                                                . اگر بخواهید خصوصیات این بخش جدیـد مسـتقل از بخـش         فعال است   Link to Previous   ه    گزین    که

                                        ر اینصـورت بـا تغییـر محتـواي سـربرگ، محتـواي      در غی      نید. ک            را غیر فعال           این گزینه       باید   ،    باشد       پیشین

                  برگ نیز چنین است.          در مورد ته   .                   نیز تغییر خواهد کرد       پیشین          سربرگ بخش 

 ها و مراجعشکل ،هاداول، منحنیج 4.8

      داخـل     و در      شـود       گذاري     شـماره                 شماره فصل مربوطـه        همراه  به   1         از شماره       باید       هر فصل               جداول و اشکال 

     داخل     هاي      نوشته      براي   .         آورده شود                                   به آن شکل یا جدول ارجاع داده شده)      ي که   بند               (بالفاصله پس از      متن

 Inچین) و (راسـت *In Table R،     چین)    (وسـط  *In Table     هاي        از سـبک       ترتیب  بـه               جداول و اشکال

Picture*  در عنوان جداول و    .   شود      داده       ارجاع    ها   شکل              تمامی جداول و     به             در متن باید   . د و ش          استفاده می                 

    .   شود  می                                  نام کمیت یا پدیده مورد مطالعه ذکر     ها   شکل

ها از و براي عنـوان جـداول موجـود در پیوسـت (  *Table Title       از سبک             عنوان جدول           براي نوشتن           

                                     . براي عنوان یک جدول جدید، سـطر عنـوان  ) 5 . 4     جدول  (     شود            ) استفاده می*App Table Title  سبک

را فشـار دهیـد تـا  F9                                            در محل مورد نیاز کپی و پس از انتخـاب آن کلیـد          طور کامل   به   را        پیشین     جدول 

   شود. روزبهشماره جدول 

 .عنوان جدول  4.5جدول 

 روش (ثانیه) زمان (WU)کار 

 ايچند شبکه 54 37/85

 

             هاي موجـود در    شـکل             و براي عنـوان  (  *Pic Title  سبک   از      شکل   ان    عنو      نوشتن  براي             مشابه جدول،           

     ). 1 . 4    شکل      شود (            ) استفاده می*App Pic Title         هااز سبک      پیوست
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 .هاي مختلف یک موشک تاکتیکیقسمت  4.1شکل 

                 کردن یک سطر جدید                                              کردن یک مرجع جدید به فهرست مراجع، پس از اضافه        اي اضافه             همین ترتیب بر  به

                                                                                      به جدول مراجع، یکی از سطرهاي موجود در این جدول را در سطر جدید کپی کنید. سپس شماره ایـن 

 را فشار دهید. F9                           سطر جدید را انتخاب و کلید  

 هاو بخش مراجع ،روابطها، شکلبه جداول،  ارجاع 4.9

-Insert › Reference › Cross         از ابـزار     هـا     و بخش       مراجـع   ،         ها، روابـط          جـداول، شـکل      اع بـه         براي ارجـ

reference  گزینـه                           طور مثال اگر در این ابزار   به   .   شود          استفاده می      Table  وOnly Ref and number   و  

نما درج خواهد در محل مکان»  1 . 4     جدول «کنید، عبارت  OK            را انتخاب و   »          هاي فارسی   قلم     4,1     جدول  «

در   » ] 1 [«ارجـاع  کنید، OK] را انتخاب و 1و [ Entire captionو  Ref                     همین ترتیب اگر گزینه   به  شد.

 Refشما فاقد گزینه  Wordافزار در نرم Cross referenceنما درج خواهد شد. احتماالً ابزار محل مکان

 Insert > Reference > Captionباشد. در اینصورت از طریق ابـزار می Reference Typeدر قسمت 

               دقت کنید که:تعریف کنید.  Ref، یک برچسب جدید به نام  New Labelو دکمه 

    .                                          ل یا جدول پیش از معرفی آن، در متن ظاهر شود ک ش   ک            هرگز نباید ی •

                               جدول) باید حتمـاً یـک فاصـله قـرار     یا            از آن (شکل     پیش             جدول) و کلمه    یا                بین شماره شکل ( •

    .   است        ناصحیح  »  2 . 2    جدول «        صحیح، و   »  2 . 2    شکل  «           عنوان مثال   به   .    گیرد

    غلط    )»  2 . 2 (      جدول «           عنوان مثال   به   .                                 جداول نباید از پرانتز استفاده شود      ها و   شکل              براي ارجاع به  •

  .   است

  .                        ن روابط در متن صورت گیرد            از درج خود آ    پس                                 ارجاع به روابط ریاضی همواره باید  •

     شود؛  می        استفاده         پرانتز        در داخل       آنها                                   براي ارجاع به روابط ریاضی از شماره  •
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  .  )».Error! Reference source not found      رابطه  «      مانند   

  . ] 2    ]، [ 1      نید: [ ک                 را با ویرگول جدا       آنها                        براي ارجاع به چند مرجع،  •

 پایان نامه افزار مجاز براي تهیهنرم 4.10

                     . در صورت استفاده از            استفاده شودو یا نسخه باالتر   Microsoft Word 2003        باید از             پایان نامه        در تهیه 

                      زیرا تبدیل مجـدد آن بـه    .         تبدیل شود  docx                                                هاي جدیدتر به هیچ وجه نباید این فایل به یک فایل     نسخه

            شکل می شود.      ها به                 باعث تبدیل فرمول  doc     فرمت 
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5  

 پنجمفصل 

پایان نامهساختار بررسی 
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 پایان نامهساختار بررسی 

           . ایـن رونـد    شـود                       ، باید روندي خـاص دنبـال           پایان نامه                    اي مناسب در تهیه یک                      منظور استفاده از شیوه  به

           د در پایـان   شـو                                  باشد، اما تبعیت از این رونـد سـبب مـی         چک لیست                             ممکن است تا حدودي شبیه به یک 

                           نباشـد. از ایـن رو و بـه دلیـل   پایان نامـه                                                 ویسی، نیازي به صرف زمان فراوان براي ویرایش نهایی  ن     گزارش

                                                            نیاز به حوصله کافی دارد و در صورت استمرار، باعث کـاهش حساسـیت             پایان نامه              ویرایش گزارش       اینکه

    د.   شو                                      انجام ویرایش در پایان هر فصل، توصیه می              به همین دلیل      شود،                   در رعایت ملزومات می

 هابررسی سرفصل 5.1

از یـک  پـسگـاه الزم است که متنی هر چند مختصر نوشته شود. هیچ، (Heading)سرعنوانپس از هر 

، الزم است که سرعنوانداخلی شروع شود. در متن آغازین هر  سرعنوان، نباید بدون ظهور متن، سرعنوان

 در خواننده، بیان شود.  منظور ایجاد فضاي ذهنیمحتواي فصل یا بخش و دلیل وجود آنها، به

 بررسی ساختار کلی  5.2

از ساختار یکسان براي آنها استفاده شود. مثال حالتی را در  ،هاي مختلفشابه فصلتبهتر است در صورت 

سري واحـد جا که معموال برنامه از یکشود. از آنبگیرید که گزارشی براي متن یک برنامه نوشته می رنظ

ها، از ابتدا ساختار کلی تعریف کرد. مثال ابتدا نقـش واحـد، اي معرفی واحدتوان براست، میتشکیل شده

هـاي داخلـی و روابـط سپس جایگاه آن در کل برنامه، پس از آن ساختار داخلی واحـد، معرفـی عملیات

 شده و ... بیان شود. سازيپیاده

 بررسی مفهومی 5.3

توان نسبت بـه بندي شد. میمطالب دستهشده دهی صورت گرفت و در ساختار یادپس از این که ساختار

 مطالعه مفهومی مطالب اقدام کرد. 
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 بنديمطالعه مفهومی و جمله 5.4

، بنـدهاسعی شود هنگام مطالعه مفهومی به مباحث ویرایشی کمتر توجه شود و مفاهیم جمالت، تعریف 

ار گیـرد. بهتـر ، بررسی صحت ارجاعات و مسایل مرتبط به مفهوم گزارش، مورد توجـه قـربندهاموقعیت 

 عنوان یک قدم انجام شود. مشخصا به هابندگیري در مورد تصمیماست 

 تنظیم بندها 5.5

منظور اسـت. بـه پایان نامه گزارش ، یکی از ملزومات اصلی یکگیري در مورد بندها و تنظیم آنهاتصمیم

جدیـد در  بنـد ) بـراي شـروعIndentationدهی (انجام هوشمندانه این کار، از تعریـف خودکـار فاصـله

Template نویسـی فنـی، روابـط ریاضـی در گـزارش اینکهاست. عالوه بر این، با توجه به خودداري شده

جدید  بنداز هر رابطه،  پسشود که دهی، باعث میگیرد، خودکارشدن فاصلهزیادي مورد استفاده قرار می

صـورت ، الزم است که نویسـنده بهننوشتباشد. بنابراین حین نظر گرفته شود که وضعیت مطلوبی نمیدر

 بعد توجه کنید!).  بند(به  کند، آن را متمایز بندفاصله خالی در ابتداي هر  5هوشمندانه با قراردادن 

ها بایـد در شـود. بنـابراین شـکلخودداري  بنددادن شکل، در وسط یک باید توجه داشت که از قرار     

، بنـدشـده بـراي دهی بیانجدید و با فاصـله بنداز شکل باید  سپمربوطه آورده شود و حتما  بندانتهاي 

 5بایـد بـا  بنـدآید، همـواره یـک می Headingاز  پسي که بالفاصله بندجز شروع شود. در مجموع، به

 فاصله خالی، آغاز شود تا قابل تشخیص باشد. 

بـا  شکل و یا جدول قـرار نگیـرد. ،بندگردد در بین یک ، توصیه میپایان نامهمنظور زیبایی بیشتر به     

بـدون فاصـله  آناز  پـس بندفصل، ي یک سربندهادر میان یا جدول گرفتن شکل پس از قراراین وجود 

از  بنـدگیـرد، پـس از درج فرمـول، قـرار می بندگردد. چنانچه فرمولی نیز در میان یک ابتدایی آغاز می

 نیست.فاصله خالی  5شود و نیازي به ابتداي خط آغاز می
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 بررسی قواعد نگارشی 5.6

 . بنـابراین پـس از اینکـهشـودتغییر در ساختار گزارش  ممکن است گاهی باعثمطالعه مفهومی گزارش، 

توان نسبت به ویرایش گزارش اقدام کرد. به این ، تعادل برقرار شد، میدهیبین مطالعه مفهومی و ساختار

توجه به مفاهیم آن و فقـط از نظـر نگارشـی مـورد بدون  پایان نامه گزارش یک بارمنظور الزم است که 

 بررسی قرار گیرد. در این راستا توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

      نویسی     فارسی - 1

          امالي صحیح - 2

                فواصل بین کلمات - 3

 Space    جاي   به  Shift Space                 موارد استفاده از  - 4

             گذاري و ...              گذاري، ویرگول    نقطه - 5

 بررسی روابط  5.7

منظور بررسی مجـدد صـحت روابـط، در مقایسـه بـا به برنامه هاي موجود و مهالزم است یک بار پایان نا

کردن روابط و حتی استخراج آن، شود که در ماشینمشاهده می گاهیمرجع مورد استفاده، مطالعه گردد. 

اده ي اسـتفاهانهاي رایدر برنامه آنهامعموال پس از استخراج روابط، از  اینکهآید. با توجه به خطا پدید می

اي شود. بنابراین بررسـی صـحت روابـط از اهمیـت ویـژهشود، این خطا به متن برنامه نیز کشیده میمی

 برخوردار است. 

نیز مورد توجه قرار گیرد. در یـک گـزارش فنـی الزم  آنهادهی است هنگام بررسی روابط، ارجاع الزم     

گیرد، به رابطـه مشخصـی در یـک ده قرار میسازي مورد استفااست که روابط اصلی و نهایی که در پیاده

 مرجع معتبر، ارجاع داده شود. 
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 ها شکلبررسی  5.8

تـوان ها مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسـی، میفقط از منظر شکل یک بار ،پایان نامهبهتر است کل 

 د، مورد توجه قرار داد. شوهاي آتی تشریح میمواردي را که در بخش

 تطابق عنوان آنبررسی کیفیت شکل و  5.8.1

شوند، ها، براي استفاده مجدد، تکرار می، معموال عناوین شکلCaptionبراي استفاده از  اینکهبا توجه به 

توانـد ها، میشود. بنابراین یکی از بررسـیشود که در برخی موارد، اصالح عنوان فراموش میمشاهده می

توان کیفیت آن را زمان با بررسی عنوان شکل، میبا شکل موردنظر باشد. هم آنهابررسی عناوین و تطابق 

 نیز مدنظر قرار داد. 

 بررسی تطابق روابط، برنامه و شکل 5.8.2

ها به تشریح روابط ، برخی از شکلشودشریح متن یک برنامه نوشته میمنظور تکه بهپروژه هاي پایانی در 

بـین روابـط مـوردنظر، مـدل  ها، تطـابقشده اختصاص دارد. الزم است کـه بـراي ایـن شـکلسازيپیاده

 (متن برنامه) و شکل مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. شده سازيپیاده

 بررسی جداول 5.9

توان فقط از منظر جداول مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، می هم یک بار، پایان نامهبهتر است کل 

 د. گردد، مورد توجه قرار داهاي آتی تشریح میمواردي را که در بخش

 آن تطابق عنوان بررسی کیفیت جدول و   5.9.1

شوند، ، معموال عناوین جداول، براي استفاده مجدد، تکرار میCaptionبا توجه به این که براي استفاده از 

شود. در این بررسـی الزم اسـت کـه بـین شود که در برخی موارد اصالح عنوان، فراموش میمشاهده می
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تـوان کیفیـت آن را زمان با بررسی عنوان جدول، میبرقرار باشد. هممحتویات جدول و عنوان آن تطابق 

 نیز مدنظر قرار داد. 

 بررسی تطابق روابط، برنامه و جدول 5.9.2

ها بـه تشـریح شود، برخـی از جـدولمنظور تشریح متن یک برنامه نوشته میکه به پروژه هاي پایانیدر 

ست که براي جداول، تطابق بـین روابـط موجـود در شده اختصاص دارد. بنابراین الزم اسازيروابط پیاده

 گزارش فنی، متن برنامه و روابط موجود در جدول، مورد بررسی قرار گیرد. 

 رسانی مراجع روزبه 5.10

دهی مناسب مورد غفلـت قـرار دلیل توجه به متن مورد نگارش، ارجاعبه نوشتن پایان نامهمعموال هنگام 

دهی پرداخت. در ایـن فعالیـت الزم ان براي هر فصل به بررسی ارجاعتوگیرد. پس از اتمام نگارش میمی

ي مختلف را مورد بررسی قرار داد و درصورت استفاده از مرجع خاصی، به آن بندهااست تا با دقت فراوان 

هاي فنی الزم است کـه روابـط مهـم و همچنـین روابطـی کـه اسـتخراج آن ارجاع داده شود. در گزارش

دهی روابـط، شـماره دهی شود. بهتـر اسـت در ارجـاعاست، ارجاعارائه نشده پایان نامهصورت کامل در به

]). در بخـش مراجـع الزم 3)، [2-3رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نیز ذکر گردد. مـثال (رابطـه (

نی کـرد. رساروزن این مساله را در هر فصل بهتوامیترتیب حضور در متن آورده شوند. مراجع به است که

 کند. رسانی در انتهاي ویرایش تمامی فصول کفایت میروزاگر چه به

 بنديصفحه 5.11

بندي ، نسبت بـه اصـالح صـفحهپروژه پایانیتوان با مرور کلی پس از پایان اقدامات ویرایشی مختلف، می

ندي بهتري بتوان صفحهنمودن آن، میجاکردن یک شکل یا کوچک و بزرگهاقدام کرد. مثال گاهی با جاب

کند، بندي احتماال شماره صفحات تغییر میارایه کرد. توجه داشته باشید، با توجه به اینکه پس از صفحه

 .انجام شودد، شوکه در فصل بعد تشریح می هاسربرگاز بررسی  پیشاین اقدام 
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 هابرگتهو  سربرگ 5.12

ل، الزم است که در آغاز هر فصل، موارد فصهر ، در پایان » Insert › Break« با توجه به استفاده از ابزار

 زیر چک شود. 

           عنوان فصل  •

 عنوان فصل، در قسمت سمت راست باالي صفحه قرار دارد و الزم است که در هر فصل اصالح شود. 

            شماره صفحه  •

قرار دارد و الزم است در هر صفحه چک ھر صفحھ و وسط  در پائین شماره صفحه، 

شود.
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 فصل ششم

گیريیجهبندي و نتجمع
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 گیريبندي و نتیجهجمع

                                   گیري نهایی ارائه شود. در این مـوارد              بندي یا نتیجه   جمع            الزم است که                هاي علمی و فنی              در پایان گزارش

                               گیرد را به این امر اختصاص داد.                از مراجع قرار می     پیش   که            پایان نامه                 توان آخرین فصل  می

   

           توجه کنید:              لحاظ محتوایی  به            دستورالعمل         گیري این         به نتیجه

این شد. استفاده از صورت یک الگو ارائه به پروژه پایانییک  نگارش نکات مهمحاضر  دستورالعملدر      

هاي ي الزم بـراي بررسـیهـانانامه و ... و همچنـین زمـدر کاهش زمان الزم براي نگارش یک پایان الگو

 مجدد و اصالح اشکاالت، موثر خواهد بود.

 



 

  منابع و مراجع

 

34 

 

 مراجعمنابع و 
] 1 [  

 

 

    تـاب  ک                  تاب (جزئیات عنوان  ک             ؛ عنوان فرعی    تاب ک           عنوان اصلی             و مترجمان)؛         مولفان                   نام خانوادگی، نام (

                                  یا ترجمه، ناشـر، محـل انتشـار، شـماره        تالیف                          )، نام سایر افراد دخیل در       پرانتز                  در صورت وجود داخل 

  .                                    جلد، شماره ویرایش، سال انتشار به عدد

] 2 [  

 

                                  هاي عصبی)، انتشـارات دانشـگاه صـنعتی  ه ک                  (جلد اول: مبانی شب              هوش محاسباتی     اقر؛  ب   حمد م       منهاج، 

  .    1379                        بیر، تهران، ویرایش اول،  ک    امیر

] 3 [  

 

     داخـل              صـورت عـادي و              عنوان مقاله به "     سوم؛       مولف      دوم؛      مولف            وادگی و نام    خان   نام      نام؛   ،            نام خانوادگی

    سـال   ،     فحات صـ      شـماره   ،          ماره مجله ش                   شماره دوره یا جلد،   ،                         امل مجله به صورت ایتالیک ک    نام   ،  "     گیومه

  .      انتشار

] 4 [  

 

                امل محل انجام و  ک    نام   ،          شماره ثبت  ،             صورت ایتالیک                   عنوان طرح پژوهشی به           نام مجري؛   ،            نام خانوادگی

  .             سال انجام طرح  ،            سفارش دهنده

  .             آدرس اینترنتی   ؛          عنوان صفحه   ؛                 نام شرکت/ نام فرد ]5[

]6[ 

 

Book authors’ names; Book Title in Italic (and the title components, if any), 
Edition number, Publisher, Date of publish. 

]7[ 

 

Van de Vegte, J.; Feedback Control Systems, 2nd Edition, Prentice Hall,  1990. 

]8[ 

 

Authors’ names separated by comma-dots; “The paper title in Regular Times 
New Roman 12pt”, Paper Address in Italic, Publishing Place, paper page, Year 
of Publish. 
 

]9[ 

 

Safonov, M.; “Stability margins of diagonally perturbed multivariable feedback 
systems”, IEEE Proceedings, Part D, p. p. 251-256, Nov. 1982. 

]10[ Company Name/ Person Name; Page Title; Internet Address. 

 



 

 

 

 هاپیوست

   ها                   گیرد، در بخش پیوست               هاي زیر قرار می         ی از گروه ک      ه در ی ک            پایان نامه                            موضوعات مرتبط با متن گزارش

   د: ن        آورده شو

  .                                     اثبات هاي ریاضی یا عملیات ریاضی طوالنی  - 1

  .                   ) چنانچه طوالنی باشدCase Study             مورد مطالعه (   )                        داده و اطالعات نمونه (هاي  - 2

  .                                   اي دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشد   اره ک      نتایج   - 3

  .                                                                                  مجموعه تعاریف متغیرها و پارامترها، چنانچه طوالنی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد  - 4

                                   از ساختار متفاوتی نسبت به متن اصلی                                            گذاري روابط، جداول و اشکال موجود در پیوست          براي شماره          

      است.                     نمونه نمایش داده شده       عنوان                شود که در زیر به          استفاده می

maF )1-(پ = 

 ي. انهایک کد رای منبع بدنه اصلی شرح کد :1-پ جدول
01 program AeroPack; 
02 uses 
03   Forms, 
04   Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
05   Dialogs, 
06   Sysutils; 
07 {$R *.res} 
08 begin 
09   Application.Initialize; 
10   Application.Title := 'AeroPack'; 
11   Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
12   if pos('/h',Form1.Switches)<>0 then 
13   begin 
14    Application.ShowMainForm:=False; 
15    Form1.Visible:=False; 
16   end; 

فـرم اصـلی را  Visibleو خصوصـیت  ShowMainFormدر رشته سوئیچ موجود باشد، متغیر  h/در صورتیکه سوئیچ 
 دهد. نتیجه این کار عدم نمایش فرم اصلی خواهد بود.قرار می Falseبرابر با 

17   Application.Run; 
18 end. 

 



 

 

 

 
 
 
 

        انگلیسی       چکیده

        اقـدامات        اي از    خالصـه       کننـده      و بیان                 چکیده باید جـامع   . د  شو        نوشته می            پایان نامه      چکیده             در این قسمت 

                                                            ارجاع به مرجع و ذکر روابط ریاضی، بیـان تاریخچـه و تعریـف مسـئله    از       باید                    شده باشد. در چکیده     انجام

                       پایان نامه نوشته شود.    "     مقدمه "                         شود، این موضوعات باید در         خودداري 
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