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 مقدمه -1 فصل

 پیشگفتار -1-1

 .آن تدوین شده است رايبییاهشقواعد و رومانند هر کار دیگر  که است بشري دانشی پژوهش
 دستاوردهاينتایج جدید دست یافته و هبمناسب جستجو و کاوش ابتواندمیآنها فراگرفتن ابپژوهشگر
یکی از  یابد. نیز توفیق خود یا دیگران پیشین يخطاها ترمیمهببسا چه و ،را اعتبار بخشدخویش  پژوهشی

 باشد.می پژوهشدستاوردهاي  از گزارش علمییک ي هارائ توانایی ،ق این امرتحقّ رايبابزارهاي الزم

 نامهشیوهالگو و هدف از این  -1-2

 نمودناستاندارد سمت هبحرکتو  جامع لگوییبه ایدستیاب، نامهشیوهن یا تدویناز اساسی هدف
ي هپروند.است دکتراي ه، و رسالارشناسی ارشدکي هنامپایان ،ناریگزارش سم تدوین چارچوب

ند. در این کاستفاده  1الگو کعنوان یهبه دانشجو خواهد توانست از آنکاي تدوین شده است گونههبحاضر
ه در جاي ک نیازهاي موجود در تدوین گزارش، تعریف شده ابمختلفی متناسب 2هايالگو، سبک يپرونده

سریع و ي هن کار دانشجویان در ارائالگوي ارائه شده ضمن ساده کردشود. توضیح آنها پرداخته میهبخود
 ،نامهشیوهدر این ند. کبین دانشجویان یکسان می اي، سبک ارائه را درصورت حرفههبمناسب فعّالیّت خود
مایکروسافت ورد  افزارنرمي هي پیشرفتهاقابلیّتچگونگی استفاده از هب،درحدّ نیازعالوه بر موارد فوق

 شده است. پرداختهدر انجام این امر 2007

ي هذخیر فرضپیش قالبگیرد که در اختیار دانشجویان قرار می در قالبنامه شیوهاین ي هپروند
هاي و قابلیّت ،تر ، حجم فشردهافزاري بیشترو داراي پایداري نرم دهوب2007افزار مایکروسافت ورد نرم
اینکه از  رايب،است در قالبکارهاي قبلی شما ي هپرونددر صورتیکه . باشدمیقالب هبنسبتبرتر

توانید میراحتی هبکارانجام این رايبتبدیل نمایید. هبید آنراابرمند شویدهببرنامهي جدید هاقابلیّت
تمامی متن آنرا انتخاب نموده و در این ز کرده و اب2007ورد ي هدر محیط برنام قدیمی خود راي هپروند
هاي تعریف شده تغییر سبکهبرا هابند ازیا هر دسته و 3بند سپس سبک هرپی کنید. الگو کي هپروند

 دهید. 
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 در گزارش علمی مطالبي هارائي هنحو -2 فصل

 مقدمه -2-1

 گردد. می علمی و ساختار مورد نیاز آن ارائهاي یک گزارش نگارشحرفهي هدر این فصل نحو

 هاي گزارش و ترتیب آنهابخش -2-2
 شد:ابر شدهکترتیب ذهبهاي زیرحاوي بخشید ابو پایان نامه ناریزارش سمگ

 .یعنوان فارسي هصفح 
 .تقدیم (اختیاري)ي هصفح 
 .(اختیاري) تشکر و قدردانیي هصفح 
 .لید واژه)ک 5تا  4همراه هبکلمه 200ثر کفارسی (حداي هیدکچ 
 .هاپیوستها، عنوان فهرست مراجع و فهرست مطالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصل 
 .ها (در صورت وجود)فهرست جدول 
 .ها (در صورت وجود)لکفهرست ش 
 .فهرست عالیم و اختصارات 
 .شامل فصول مختلف متن اصلی 

 .(در صورت وجود)ها پیوست 
 .فهرست مراجع 
 .نگلیسیبه ا فارسیي هنامواژه 
 .ارسیبه فانگلیسیي هنامواژه 
 .یانگلیس يلیدکلمات کهمراه هبیانگلیسي هیدکچ 
 .عنوان انگلیسیي هصفح 

 متن اصلی گزارشهاي فصل -2-3

مورد بررسی قرار فصل آن ه در کمقدمه شروع شود. در این زیر فصل الزم است مباحثی  ابیدابهر فصل
بحث و ي هه خالصکشد ابگیریید داراي زیرفصل نتیجهابطور مشابه هر فصلهبشرح داده شود.گیردمی

 شرح زیر است:هبهاي مختلفند. مثالی از عناوین فصلکمشخص  را هاي بعدفصل ابهمچنین ارتباط فصل
از آوردن ده و شانجام  بحث و بررسی فراوان نگاريمرجع  ابو توصیفیصورت هبدر این فصل: مقدمه -1

 شد:ابالزم است این فصل حداقل داراي زیر فصلهاي زیر .معادالت ریاضی پرهیز شود
 .مقدمه، پیشگفتار نام دارد در فصل مقدمهزیر فصل : پیشگفتار -1-1
ها مطرح شود هاي این فعالیتترتیب سال وقوع و انگیزههب: پیدایش موضوع مورد بررسیتاریخچه -1-2

ضرورت مزایا و  ین وسیله یک دور نماي تاریخی از تحوّل علمی ایجاد شده ارائه گردد.به او 
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استفاده شود  این روشهاتر است از هبچه دلیلهبو هدر کجاو اینک روشهاي مورد بررسیبکارگیري 
 ح داده شود.یتوض

 که در راستاي کار شمااخیر هاي موجودروشدر اینجا : هاي نوینشیوهنقد و بررسی  -1-3
 شده بحثهایِهاي روشمحدودیت وبیان نقاط قوت  .شوندمرور طور مختصر هبیدابهستند

 ابار وکانجام چه  ابه مشخصاکشیوه بیانی شرح داده شود هبیدابضروري است. در این بررسی
خصوصاً  .اندپیشرفت مورد نظر دست یافتههبایچه هزینه و یا مصالحه ابو 1اسلوبیاستفاده از چه 

روي نقاط ضعفی از کار هاي اخیر موجود تأکید نمایید که فعالیت شما که بعداً تشریح خواهد 
شد آن نقاط ضعف را ندارد. 

مشخصاً بررسی و حلّ  پژوهشکه قرار است در این مورد نظر ي ه: مسئلپژوهشهدف از انجام  -1-4
ایید و هدف از انجام آنرا توضیح تعریف نم صورت بیانیبه ترجیحاً را در این قسمتگردد 
.بود دهید اشاره کنیدهبخواهید آنرایکارهایی که مهبمشخصاًدهید.

ضعف کارهاي اخیر انجام شده نقاط هباشاره ابدر اینجا :و کاربردهاي آن پژوهشضرورت انجام  -1-5
گاه نظري و کاربردي بیان کنید و ، اهمیّت انجام آنرا از دیدخواهید آنرا برطرف کنیدمی که

نامه) و یا کاري که قرار است انجام دهید (در کار انجام شده (در پایان رايبتوجیه الزم را
پیشنهاد رساله) ارائه دهید.

نامه) و یا آمده (در پایانبدست  دستاوردهاي علمیدر این قسمت مشخصاً : پژوهشنوآوري  -1-6
 .هر یک بیان کنید رايبتوضیح مختصر ابطور فهرست وار وبهرا قابل انتظار (در پیشنهاد رساله)

جدید کارهاي انجام شده در هبهاي مختلفاي از دیدگاهمقایسهي هاشار ابیدابهمچنین در اینجا
مثال بگویید  رايب.ها بیان کنیدبه آنکار خود را نسبتهاي ممتاز ویژگیمرتبط، مقاالتِترین 

و از  یستچنین و چنان فرضی الزم ن نامهدر روش پیشنهادي این پایانبرخالف مرجع [*]، 
دلیل عملکرد این و آن هبطراحی انجام شده در این پایان نامه در چنین و چنان شرایط

 ید مقایسه شوند.ابو جدید جا تنها مراجع مهمنرود. در ایتري انتظار میمطلوب
طور مختصر بیان نمایید که در هر یک از فصول گزارش چه چیزي بیان هب:ساختار گزارش -1-7

هم چیست. ابشود و ارتباط آنهامی
تعریف مسئله و پیشنیازهاي تحقیق: در این فصل مسئله مورد بررسی بصورت ریاضی تعریف گردد و  -2

طور مختصر مواردي هبتنهادر این فصل  ارائه شود. ان مناسبانتخاب عنو ابمورد نیازي هاولی مفاهیم
مورد ل کشهبي درسیهاو در کتابگرفته مورد استفاده قرار آینده ارائه شوند که مستقیماً در فصول 

.شده اندننیاز مدوّن 
 کند و نیز تلویحاً دلیلمی آید را معرفیموضوعاتی که در آن فصل میهر فصل ي ه: مقدممقدمه -2-1

 یکدیگر و نیز ارتباط آنها ابو ارتباط آنها این مطالبي هارائ اینکه چرا این فصل اینجاست و دلیل

1
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حفظ را صل دیگر به فکه پیوستگی مطالب از فصلیطوريهبکندمی بیان را فصل قبل و بعد ابرا
. نماید

ي توضیح در مقدمه ابچند جمله در ابتدا و انتهاي هر زیر فصل و نیز ابعنوان مناسب: ابزیر فصل -2-2
ها را حفظ کنید.پیوستگی و ارتباط بین زیر فصل فصل

ید بحث روي ابشد بلکهابگیري در هر فصل نباید تکرار مقدمه: زیر فصل نتیجهنتیجه گیري -2-3
و نیز ارتباط محل بکارگیري آن  ،اهمیت نسبی مباحث،هاي مهم آنهانتایج آن فصل و ویژگی

و محدودیتهاي هر یک از ها از ویژگیاي همقایس یداباینجادر  د.نتایج در فصول دیگر را شامل شو
بودي حاصل شده است و اینکه کجا مناسبتر هبچه قیمتی ابروشهاي بحث شده ارائه شود و اینکه

مطرح شده در آن فصل را  مطالبفصل عناوین ي هنه اینکه مانند مقدم ،است استفاده شود
معرفیکند.

جدید مرتبط هايپژوهشجزئیبررسی  -3
مقدمه -3-1
براي حل  عنوان مناسبانتخاب ابروزهبو هاي مرتبط انجام شدهآخرین فعّالیتي هومقایس نقد -3-2

مسئله تعریف شده در بخش قبل و یا مسئله تعمیم یافته.
3-3-  ....
هاي کاربردي موضوعبررسی زمینه -3-4
نتیجه گیري -3-5

انتخاب عنوان مناسب(براي پایان نامه) ابروش جدید پیشنهادیارائه  -4
مقدمه -4-1
انتخاب عنوان مناسب ابریاضی روش پیشنهادیي هارائ -4-2
4-3-  ....
نتیجه گیري -4-4

سازي ضروري وجود شبیه ،آمده در فصل قبلبدست  نظريتأیید نتایج  رايب: در این فصلشبیه سازي -5
است.

مقدمه -5-1
5-2-  ....
نتیجه گیري  -5-3

:اهگیري و پیشنهادنتیجه -6
ارائه شده در فصول هاي تکلی و نتیجه گیري از فعالیي همقایسهبیدابفصلزیر : اینگیرينتیجه  -6-1

و نقاط قوت و نیز محدودیّتهاي  پژوهشدر پایان نامه دستاوردهاي  اختصاص داده شود. قبلی
خواننده روشن  رايبطوریکهبه روشهاي موجود بیان گردد ابارائه شده در مقایسه هاي نوینروش

در چه شرایطی روش پیشنهادي مناسب است.  شود تنها
این  بودهبجهتدر آینده پژوهشیهاي لیست فعّالیّتي ه: این زیرفصل در برگیرنداهپیشنهاد -6-2

هر یک از موارد پیشنهادي یک زیر فصل بدهید و  رايباست. پژوهش و یا پژوهشی بسیار مرتبط
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نموده و تمامی مراجع جدید و  طور مبسوط تعریفبند به آنرا دست کم در یکي هصورت مسئل
انجام این کار از  رايبدنتوانمی د ونیز مراجعی کهنشابد راهگشانتوانمی یا مراجع کلیدي را که

کم دستعنوان زیر فصل مطرح کنید که بتوان آنراهبآنها ایده گرفت را قید کنید. مطالبی را
 کرد.  تعریفکارشناسی ارشد ي هنامصورت یک پایانبه

 بیاني هکلّی در نحونکات  -2-4
 متن، نکات زیر را رعایت کنید:ي هدر ارائ

اي نباشند.و محاورهاي هجمالت غیر حرف 
از آوردن جمالت ناقص خودداري شود. 
ل افعابین بند در جمالت پی در پی در یکشند. ابهماهنگی داشته هم ابیدابندب افعال در یک 

االمکان حتی بند همچنین بین اوّل شخص و سوّم شخص در یک .نگرددتعویضمجهول و معلوم 
تعویض صورت نگیرد.

 شد. ...ابمیجاي به . مثالً شوداز بکار بردن فعلهاي یکسان در جمالت پشت سر هم خودداري  
استفاده نمود. شود.می باشد. ...میتوان از می باشد.می

. در موارد رودنوآوري بکار  بیان رايبتنهاي در صورت نیاز ضرورو افعال اول شخص  مالغت  
تعریف از  کنیممی تعریفجاي هبصورت سوّم شخص ارائه شوند. مثالهبجمالتدیگر 

.شوداستفاده  می دهدنتیجهاز داریمجاي هبو یا گرددمی
در  و تنها طور متمرکز تنهاهبشد و مطالب یک موضوعابمتن ارائه شده پیوستگی مفهومی داشته 

یکجا یافت شود.
) خودداري شود.یاز آوردن جمالت تکراري (حتی از نظر مفهوم 
تالش شود اسامی هاي تجاري پرهیز گردد.نامگزارش حفظ و از تبلیغ  پژوهشیعلمی و ي هجنب 

 خود افراد) ر نامکذجاي ه فعالیت افراد (بهبمرجعي هشمار ابجاي آنهبو افراد در متن ذکر نشود
تند بلکه نوآوري آنها مهم است. قصد یک گزارش علمی تبلیغ اسامی سیافراد مهم ن. اشارهشود

نیست.
نام شخص معروف هبشود وجاي نام روشهایی که در آن نام شخص استفاده میهبسعی کنید 

 کند.ویژگی روش اشاره میهبروش ابداع نمایید که به آناشاره رايباست یک عبارت معادل
فعالیّت افراد بدهید و به آن عنوان اشاره کنید.عبارتی، عنوانی مفهومی بهبه

. کنیدخودداري طور مستقیم به دیمطالعه کنشخصاً آن را  ایده نتوانستهکاز آوردن مرجعی  
ند، ارجاع کمرجع اصلی اشاره میهبدر آن هکیادیده شده موجودِ مرجع هبموضوع راتوان البته می

داد.
گزارش  کدر ی و یا مشابه آنهاجدّی مثل زیبا، جالب، و غیر دقیق هاي احساسیها و عبارتاژهاز و 

بیان کنید تا خواننده از آن درك علمی اي همطالب را دقیق و حرف.کنیدپرهیز اکیداً علمی، 
طور جدّي در مرجع فالن این مبحث ارائه به راباولینجاي اینکه بگویید به شد. مثالًابداشته
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عبارتی هبده است.وبرابریاضی اولي هاینکار از نقطه نظر بکارگیري این و آن نظری، بگویید شده
دن آنرا بیان کنید.وبوجه جدّی

در هنگام ر اباوّلپرهیز شود. تنها  یک مفهوم واحد در متن رايبدهاي متعدّواژه کارگیريباز 
ولی در جاهاي دیگر از  نیز اشاره نمودف مرسوم و متراد هايواژهدیگر هبتوانمی یک مفهومتعریفِ

آنها استفاده نشود.
پاورقی دارند. معادل فارسی در متن و معادل انگلیسی فقط در هبر نیازاباصطالحات اوّلي ههم 

پاورقی آورده شود.
د.رک نگاريمرجعو  بایست آنرا تعریف نمودهمی ،گرددقبل از اینکه از اصطالحی استفاده  
و خیلی  دارندمختلفی عانیعباراتی که م بکارگیريتعریف دقیق دارد. از هبعامّی نیازهر مفهوم  

در  کِیفیي هدقّت تعریف گردند. مثالً واژهبداري شود مگر آنکهکلّی و گنگ هستند خود
شود که در نامشخّصی محسوب میي هکمّیّات سرو کار دارد واژ ابمهندسی که همیشهي هرشت

توصیف یک  رايبهاهمیشه از کمّیت تعریف دقیق دارد.هبتفاده از آن نیازاسهبصورت لزوم
فیزیکی استفاده گردد.ي هپدید

تک تک آنها براي نمادهاي ریاضی بیان شوند و نیز  ابصورت دقیق و ترجیحاًبه یدابتمامی تعاریف 
شده است.طور دقیق از آنجا آورده به دهد آن تعریفمی که نشان نگاري الزم استمرجع

د ري است و کجا از آن استفاده خواهچه منظوهباین تعریفکه  شودقبل از ارائه تعریف بیان  
 نظربه کند چینش اطالعات در متن گسستهمی کسی که گزارش را مطالعه رايبکهطوريهبشد

رسد.ن
و  هادر تعریف متغیر ت مختلفمقاالهبمتفاوت مربوط 1هاينمادگذارياز  نبایددر گزارش  

واحد استفاده نمایید که  نمادگذاريد. در تمام گزارش از تنها و تنها از یک رپارامترها استفاده ک
دو چیز  رايبیر نبایدمتن، یک متغ در سراسرید در جدول ابتداي گزارش بیاید.ابلیست آن نیز

د.ویک چیز در دو جاي مختلف از دو متغیر مختلف استفاده ش رايبهمچنانکه نباید بکار رود
 چه چیزهبآن ابهدف شما از بیان این قضیه چیست و شودبیان در یک جمله قبل از هر قضیه  

رسید.می
شد و در ابشده نگاريید مرجعابنیست اینپژوهش که نوآوريِهر ادعاي ارائه شده در صورتی 

کار دیگران دارد هبکه اشاره يبند شد. هیچابید اثبات آن آورده شدهابصورتیکه نوآوري است
ارائه شود. نگارينباید بدون مرجع 

ید ابشد. دستاوردهاي دیگرانابید کامالً از کار دیگران جدا شدهابنوآوري دانشجو ،نامهدر پایان 
و  شودارائه  پژوهشطور مجزّا، و سپسدر فصول انتهایی منحصراً نوآوري هبصرفاً در فصول اوّلیه و

1
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خود رارکتبدون  وذکر شماره  ابمعادالت فصول قبلیهبنوآوري،ي هدر صورت نیاز در طیّ ارائ
.معادالت اشاره گردد

 کیتنها بعد ي هلمکابقبل چسبیده وي هلمکهبیداباما، دونقطهکمانند نقطه، عالیم ي هلیک 
د.نشابفاصله داشته

ي هکلمهبو شدابفاصله وجود داشته کی تنها یدابزابز، و کوتیشنابگیومه ز،ابهمیشه قبل از پرانتز 
ي هکلمهببایست پرانتز بسته، گیومه بسته، و کوتیشن بستهمی همچنین .شداببعدي چسبیده

شد.ابفاصله داشته کبعدي تنها یي هقبلی چسبیده و از کلم
ها داخل بندبین کلمات همچنین  .بپرهیزیدخالی و اضافی در طول متن  هاياز قراردان سطر 

فواصل اضافی و سطرهاي خالی را با استفاده از جستجو پیدا نموده و  بیش از یک فاصله نباشد.
حذف کنید.

حروف نوشته شوند.هبیدابرقمی در متن کاعداد ت 
ریاضی شروع شود. نمادهايو یا  ،عبارتعدد، اباي نبایدهیچ جمله 
یم و حروف استفاده از عال ابیداببراي توضیح بیشتر یک موضوع مورد نظر از پرانتز استفاده نشود. 

ید ابیک عبارت توضیحی مورد نظر را در متن اضافه نمود. جمله و یا عبارتربط مناسب 
صورت یک جمله در داخل متن بکار رود.هبطوری

در ابتداي  از قبیلو یا  مانندي هد. اضافه نمودن واژشودر متن استفاده ن ...هرگز از  
رساند.می جمله منظور را

 1اردشمارهلیست جاي آن از به بیان موضوعات مرتبط مناسب نیست. رايباستفاده از  
توان می کارجاي اینهبلزوم صورتدر  .شوداستفاده  کنیدهایی که مطالعه میبند مانند همین

.درا آورآن متن مورد نظر  زیربندو در  ایجاد نمودهعنوان مناسب  ابزیرفصل چند
ید عنوانی کلّی ابشند و عنوان فصلابی مرتبط و در عرض همدیگرد مطالبیابزیرفصلهاي هر فصل 

توان تحت یک نمی شد. مطالبی را کهابهاي آنمفاهیم عناوین زیر فصلي هتر و در بر گیرند
مقایسه نیستند و بنابر  آن فصل قابل عنوان فصل مشترك قرار داد در زیر فصل نتیجه گیريِ 

ارائه داد. ايآنها را در فصول جداگانهید اباین
کلی بیان گردد و از  یک سیستمِ  رايبسازي روابط ریاضیغیر از بخش شبیههبنامهدر کلّ پایان 

د.شوبخش شبیه سازي محدود هبمثال ي ارائهمثال خاص در این فصلها پرهیز گردد. 
ي هارائي هعنوان کسی که از کار شما هیچ اطالعی ندارد، نحوبه قرار دادن خود ابدر انتهاي کار، 

الزم است روي دقت مرور کرده و اصالح کنید.هبنامه را از نظر منطقیاطالعات را در کل پایان
دید انتقاد  ابشید و هر چیز راابزنگري جامع داشتهابنامه یکمفاهیم مطرح شده در پایان

دقت مرور کنید.هبرابیک

1
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تنها در  حتّی اگراصالحات درخواستی استاد راهنما را ي هاین نکته بسیار اهمّیّت دارد که کلّی 
کار از ابزار جستجو این رايبکلّ گزارش تعمیم دهید.هبشدابشده اِعمالیک مکان توسط وي 

هاي پیشنهادي را همچنین ایده استفاده کرده و تمامی موارد مشابه را پیدا نموده و اصالح کنید.
در موارد مشابه اجراء نمایید.

 2زدیدِابمنوی در 1دنبال کردن تغییراتي هگزین دنوباز فعّال ،شروع تصحیحات در متنهنگام  
الزم و د شما بتواند تغییرات جدید شما را مالحظه کند اتا استویرایشگر مطمئن شوید ي هبرنام

طوالنی نشود.گزارش زبینی و ویرایشِابندکه روَتا اینداً مطالعه کند نباشد تمامی متن را مجدّ
متنی که در آن ، در هنگام جابجاییِموجود در داخل گزارشلینکهاي  جلوگیري از قطعبراي  

ي دنبال کردن گزینه، مانند معادالت، شکلها، جدولها و اوّلین مرتبه مرجع نگاري دارد 
جابجایی  امّا. مجّدداً فعال نمایید آنرا غیر فعّال نمایید و بعد از انجام جابجاییرا موقتاً  تغییرات

و -2-7-3توضیح این موارد در بخشهاي  دارد مشکلی ندارد. متنی که در آن 
آمده است.این شیوه نامه -3-7-4

قرار داده  3توضیحاتي هدر جعب را در صورتی که استاد شما سؤال، پیشنهاد، یا توضیحاتی 
توضیحاتی را که ي هدقیق و مستند دارد. هرگز جعب یترتیب اثر و یا پاسخهباست، حتماً نیاز

توانید پیشنهاد مربوطه را نمی چه دلیلهبتوضیح اینکه رايبنکنید.ترتیب اثر نداده اید حذف 
را  ي هرا روي توضیح استاد قرار داده و دگم نمامکاناجراء کنید کافی است 

.و توضیحات خود را وارد کنید بزنید
 ي هفشردن دگم ابآن موافقید ابتغییراتی که استاد در متن داده استرا در صورتی که 

توضیح مفصالً دلیل رد کردن آن ي هنهایی کنید و در غیر اینصورت الزم است در یک جعب
تغییر را بیان کنید.

و  ردهکل متن را انتخاب ک سپسبماند. قی ابدر متنتغییرات شما  نهات ویرایش، در انتهاي کارِ 
قطع شده هاي لینک رايبکل متن را بعد از آند. نگامگردنهبهالینک را بزنید تا تمامیکلید

نماییدرا اصالح  موارد احتمالی جستجو کنید و همه
 ایشانرایبقبل از اینکه آنرااستاد راهنما در هر دوره،  همچنین پس از پایان اصالحات درخواستیِ 

که بدون  طور کامل بخوانیدبه رابمتن نهایی را یک ،حوصله ابزیاد و تِدقّ ابمجدداً ارسال کنید،
.شدابعلّت تغییرات انجام شدهبه اشکال تایپی

هنگام تحویل هاي شبیه سازي شده را بهبایست تمامی برنامهکه تمام دانشجویان میاز آنجایی 
هاي خود را که در طراحی و نامه به استاد خود تحویل دهند، حتماً برنامهي نهایی پایاننسخه

1
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اید را حفظ نمایید. در هاي پایان نامه نوشتهتولید شکل هاي مختلف و یابدست آوردن کمیّت
هاي شکلها ها که ترجیحاً متناظر با شمارهبایست یک پوشه شامل برنامهانتهاي پژوهش می

همراه یک پرونده در قالب ورد که در آن توضیح کوتاهی در مورد هر گذاري شده است را بهنام
بوده و قابل اجرا  1ها باید مستقلتحویل دهید. برنامه برنامه و ترتیب اجراي آنها آمده است،

هیچ تغییر دستی باشند و دقیقاً همان کمیّات و شکلهاي پایان نامه را تولید نمایند. بدون نیاز به
طور خودکار انجام شده و در متن برنامه وجود داشته باشد.هر تغییر الزم در ظاهر شکل باید به

ي نخست بازبینی کنید و در صورتی ترتیب از صفحهایی گزارش را بهآردر انتهاي نگارش، صفحه 
ي بعد، پایین بعضی از صفحات خالی است، با صفحهعلّت منتقل شدن یک شکل بهکه به

قبل از آن فضاي خالی را پر کوچک کردن اندازه شکل و یا با آوردن بندهاي بعد از شکل به
کنید. 

دقّت رعایت هبول بعدي حسب ارتباط موضوعی بیان شده استالي فصبهنکات نگارشی که در ال 
.نمایید

 نتیجه گیري -2-5

د. وبخواننده شفّاف خواهد رايبده ووببا رعایت موارد فوق گزارش تدوین شده داراي یک روند منطقی
 .نمایند به آنعات خود را محدودتر درك نموده و توقّهبکار دانشجو را آوريِکند که نومی داوران کمکهباین

خارج از ممکن است سؤاالتی که جلوگیري از سوء تفاهم، در خواست اصالحات و یا  ضمنِدر نتیجه 
دفاع مطرح نخواهد شد.ي هطور طبیعیدر جلسبه شدابمورد نظر پژوهشي هحوز

1
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 نگارش سبک -3 فصل

 مقدمه -3-1

نوع هبتوجه ابرا هاي مختلف گزارشبند تا آوردنویسنده فراهم می رايباستفاده از سبک این قابلیت را
 تر و بدون نیاز به تغییر دستیِ ش بسیار راحتراگزصورت،در این. هددآن در قالبهاي مختلف قرار 

مختلف  ياهتغییر تنظیمه بضروریدر صورت نیاز و جابجایی است. همچنین  ،قابل تنظیم، تغییر ،هاشماره
جداگانه در متن که همگی داراي یک هاي بخشهايرایبمتن از قبیل نوع قلم، اندازه، تورفتگی و غیره

هایی از بخشتمامی مورد نظر در  ياهافی است سبک مربوطه اصالح شود تا تغییرکفقط  سبک هستند،
گردد.  اِعمالارکطور خودهبرا دارنده آن سبک کمتن 

 هاي تعریف شدهدیدن سبک -3-1-1

 روي متنبر مورد نظر  عمال سبکاِ -3-1-2

ه آن بخش از متن را انتخابو سپس کافی است کبخش مورد نظر متن  برسبک مورد نظر  اِعمالبراي 
 رد. ککلیکروي نام سبک مورد نظر 

 یک سبک جدید تولید -3-1-3

جدید، پس از تغییر  1قالبیک هبها بپرهیزید و در صورت نیازبند تالش کنید از تغییر دادن دستی
زیر  انتخاب آیکون  ابنید. این کار کصورت یک سبک جدید تعریف هب، آنرابند دستی یک

ن کار به ایکامل است، نیازی پروندههاي این نکه سبکبه ایتوجه اب. البتهاستانجام قابل ي هپنجر
.نیست و نیز تغییر سبکهاي تعریف شده لزومی ندارد

 سبک نگارش متن -3-2

نوشتن  رايبدو اینکه  وجود داردو  هاي نام ابسبکها دو سبکي هدر پنجر
 اند. اختصاص داده شده بند کمتن ی

1
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 بند شروع -3-2-1

 رد. کاستفاده  سبکجدید الزم است از  بند کبراي شروع ی

 بند کیي هادام -3-2-2

ند. کخاتمه یافته تلقی می فشردن ابها رابند مایکروسافت ورددانید نرم افزاره میکهمانطور 
قبلی  بند متن رد ولیکاستفاده  دالیلی مانند تایپ فرمول از هبندب کگاهی اوقات الزم است در ی

شد. در ابداشتهرا  بند يدر ابتدا تورفتگیجدید نباید بند صورتهنوز بعد از فرمول ادامه دارد ودر این
 .تغییر دادهبجدید را بند سبکچنین مواردي الزم است 

 هاي قبالً تایپ شدهبند سبکتصحیح  -3-2-3

و  قرار دهیدبند در داخلرا  موشوارهاید، کافی است کردهکه قبالً تایپ  بند یک سبکبراي اصالح 
 که ازرا ی سبکستکه ابتدا نوع ا مربوطه را انتخاب کنید. راه سریعتر این سبکِ،سبکي هسپس از پنجر

، در این پنجره سبکسمت راست ي همکزدن د ابپیدا کنید وسبک ي هدر پنجرداشته استبندقبلیک 
ي هکند. سپس از پنجرمیي مشابه را پیدا هابند را انتخاب کنید. این گزینه تمامی ي هگزین

 هاي انتخاب شده تغییر یابد.بند همگی سبکِکنید تا  کلیکجدید مورد نظرسبکِبر روي ،سبک

 قلم -3-3

یسیو قلم انگل 14ي هانداز ابکناز یفارس مورد استفاده در تمامی متن، قلم1نوع قلم
) ( هاانوعن رايبشد.اب2نِوِشتپادر  10ي هاندازدر متن و  12ي هانداز ابکناز

صورت کلفت استفاده هب) از قلم متن ولیتر (ریز هايعنوانرایب. وشوداستفاده از قلم 
راحتی قابل هباند کهشدههاي مختلف تنظیم و ذخیره سبکنمونه این اطالعات در ي هپرونددر این . گردد

 . تغییر آن وجود نداردهبو نیازی هستندخاب تان

 هاهصفحي هحاشی -3-3-1

 5/2، و راست ، چپالییابیهمتن تا لبي هفاصل. شداب3تک سطر صورتهبمتني ههمدر سطرها ي هفاصل
از  4شیرازه رايبسانتی متر 5/0ي هاندازهبایالزم است فاصلهشد البته ابمترسانتی 2پایینی صفحه ي هتالب و

ه در برخی کگزارش رعایت شوند. در صورتی سراسرید در ابهاحاشیهاین  .سمت راست در نظر گرفته شود

1

2  
3  
4
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استفاده  ابردن آنها یاککوچکابیدابشد،ابهاها بزرگتر از فضاي داخل حاشیهها یا جدوللکشي هموارد انداز
 د.نرعایت شو هاحاشیه صورت تاخوردهه باغذ کاز 

 چاپ نهایی -3-4

ي از نظر گروه کافی نباشد، همه افزاري و در قالب صورت نرمدر صورتی که ارائه متن گزارش به
 متر یسانت 21×7/29ابعاد  با اغذ سفید مرغوبروي ک روبردو صورت ترجیحاً به گزارشهاي بخش

 چاپ شود و جلد شده تحویل گردد.

 هاهگذاري صفحشماره -3-4-1

حروف ابجد  ابهافهرستشوند.صفحات گذاري نمیها شمارهاز صفحات قبل از فهرست کیهیچ
متن ي هو تا آخرین صفح شودمیمقدمه آغاز ي هاعداد از اولین صفح ابگذاریشوند.شمارهگذاري میشماره

متن  صفحاتي ههمپایین صفحه درج شود.ي هید در وسط حاشیابصفحاتي هیابد. شمارفارسی ادامه می
 ید شماره گذاري شوند.ابنامهاصلی پایان

 بنديفصل -3-5

 هاها و زیر بخشگذاري بخششماره -3-5-1

ه کطوري هبشوند،گذاري عدد شمارههبیدابهاو زیر بخش هابخشیک زیر فصل، بخش نامیده میشود. 
 بعد از آن آورده شود مانند:  ترتیبو زیر بخش به بخشي هاهفصل در سمت راست و شماري هشمار

 است.  3از فصل  2از بخش  4زیربخش ي هنندکبیان  3-2-4

 است.  3از فصل  2از بخش  4از زیربخش  1بخش زیري هنندکبیان  3-2-4-1

ها سطح اول شامل عناوین فصلرد.کي بند چند سطح تقسیمهبتوانگزارش را می ،عنواینلیکدر حالت 
زیر اولین رد.سطح دوم شامل عناوین کاستفاده  سبکید از اباین عناوین این متن رايباست.
در این همین ترتیب هبرد.سطوح بعدي نیزکاستفاده  سبکید از ابکه براي آن است فصل
 .اندشدهالگو تعریف ي هپروند

 فهرست مطالبي هتهیي هنحو -3-6

صرف هبفهرست مطالب نیازي هتهی رايبشد،ابر شده در این گزارش رعایت شدهکه قواعد ذکدر صورتی
الزم است مراحل زیر  ن منظوربه ای. پذیردمی صورت خودکار صورتهبو تغییر آن نیز دوبزمان نخواهد

 دنبال شود:
زیر خط درست در اولین خط در نمامکانمطالب درج شود ه قرار است فهرست کاي در صفحه 

از  نیز و جهت خطوط جدول باشددول فارسیهاي جاینکه شماره رايبننده قرار گیرد.کجدا 
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 .است فارسیچپ و به زبان ازراست به که جهت خط گرددشد اطمینان حاصل ابچپهبراست
فرض کل قسمتهاي فارسی پرونده از راست به چپ همچنین باید مطمئن بود که جهت پیش

 بازبینی و اصالح کرد. در منوي  است. این موضوع را می توان از زائده 
انتخاب شود. در اینصورت  مسیر  

.شودزیر ظاهر می 31شکل ي هپنجر

 فهرستلید کالزم و فشردن  ياهو انجام تنظیم ي هبا انتخاب پنجر 
 ان مورد نظر ایجاد خواهند شد. کي متن دخالت دارند در مبند ه در سطحکموضوعاتی 

 ابتوانه میکشند ابراستهبچپ ن است جهت خطوط جدول تولید شده ازکدر برخی موارد مم 
 چپ نمود.هبراست از آن جدول و تغییر جهت خطوط آنراي هانتخاب هم

انتخاب جدول  و یا ردن روي جدول تولید شده و انتخاب کراست  کلیکاببعد از آن 
ي ممکن است تا این مرحله هنوز شماره شود.ظاهر می32شکلي هپنجر ي همکفشردن د و

ي صفحات این مشکل حل صورت انگلیسی باشند که با یک بار بهنگام کردن شمارهصفحات به
شود.می
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انتخاب  اب،شدابم شدهکعنوان اضافه یا  کی مثالً  و شدابداشته نیازلی کیتغییرهبه جدولکدر صورتی
 رد.کنگام هبتوان مجدداً جدول رامیال ابدر شکلگزینه 

توجه داشته باشید که نباید در فهرستها تغییراتی دستی ایجاد کرد زیرا این تغییرات با اوّلین 
نگام کردن فهرست مشاهده نمودید هبدر صورتی که بعد ازسازي بطور خودکار از بین خواهند رفت. بهنگام

ن اصلی را اصالح متید ابرفع این مشکل رايب،فهرست انگلیسی است زیرفصلها در هايشماره که برخی از
به درست است را  فهرستآن در ي هنی که شماراویعن ی ازیک بند ،در متن اصلیید ابن منظوربه اینمایید. 

است  فهرستانگلیسیآن در ي هقبل از عنوانی که شماردر یک خط کپی کرده و همراه عالمت بندِآن 
پس کنید و  جدید بند متن کپی کرده و جایگزین بند را بدون عالمتِ قبلی اضافه کنید. سپس متن عنوان

بار خواهید دید که این پاك کنید. سپس فهرست مطالب را تازه سازي کنید. کالً  عنوان قبلی را بند از آن
 صورت فارسی ظاهر خواهد شد.هبي آن عنوان در فهرستشماره

 هالکها و شجدول -3-7

یفیت مناسب تهیه کابیدابهالجدو همچنین و اهیمنحن و تصویرها، نمودارها،شامل ها لکتمامی ش
تالش شود تا جایی که ممکن از وارد  شد.ابافی برخوردارکپی تهیه شده از آنها از وضوح که کایهگونهبشوند.

است و در صورت  پایینو کیفیت آن زیادخودداري شود چون حجم آن  صورت هبهاکردن شکل
صورت هباالمکانیابد. شکلها حتیمیشدت کاهش هبآنظاهري تغییر طول و عرض آن کیفیّت 

د، و اگر این امکان پذیر نبود، نشابهاکلیک سمت راست بر روي آن ابجزءهبو قابل ویرایش جزء 
 منتقل شود که داراي حجم نسبتاً قابل قبولی است. فشرده شده و یاصورت هبتصویر

ویرایشگر منتقل شود کافی است در هبصورت هبشده در تولید نمودارهايبراي اینکه 
شکل انتخاب شود. ي هگزین در  

 دهد.را نشان می هاي مورد نیازتنظیم33
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 تبدیل و وارد نمودن کیفی و کم حجم نمودارهاي ي هنحو -3-7-1

در چاپ نهایی خیلی  تولید شده در شکلهاي  نقطه چین و خط چیناز آنجایی که خطوط 
 رايبهمچنینجاي نقطه چین از خط چین استفاده کنید. به گردد ترجیحاً می شوند پیشنهادمی ریز تر

جاي کپی مستقیم از به گرددمی اکیداً توصیه و کم حجم بسیار خوب کیفیّت ابوارد نمودن یک شکل
 ترتیب اجراء کنید:هبوارد زیر رام ،هب

دستور چاپ بدهید و نوع چاپگر را ترجیحاً  شکل ي هپنجردر ابتدا از منوي فایل  -1
پس سانتخاب کنید.  وجود آن و یا در صورت عدم  

نقطه در  600تصاویر را همه نوع چاپگر را بفشارید و رزولوشن متن و هبمربوط آیکون 
ي ذخیره اپروندهدر  صورت به دستور چاپ، شکل مربوطه را در اباینچ انتخاب کنید. سپس

کنید.

حذف فضاهاي خالی اطراف شکل از  رايبز کنید.ابآکروباتي هرا در برنام يپرونده -2
و  فضاهاي خالی اطراف شکل را حذفرا فشرده و  آیکون  

را بزنید. ي هدگم

ي هانتخاب کنید و سپس دگم را قالبپروندهرا انتخاب نموده و  ي هگزین از منوي  -3
کنید. و سپس همیشه انتخاب  رايببار ویک34شکل ا مطابق را بفشارید و تنظیمات ر 

را بفشارید. ي هدگم

http://www.p30download.com/archives/utility/office/download_abby_pdf_tranformer_pro_full/
http://www.p30download.com/archives/utility/office/download_abby_pdf_tranformer_pro_full/
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گزارش خود در برنامه هبرا يفشردهدرقالبکم حجم تولید شده بسیار کیفیّت و  ابیپروندهسپس  -4
 به داخل ویرایشگربوسیله تصویر يپروندهاینکار را می توانید با کشیدن  منتقل کنید. 

موشواره انجام دهید.

 هاي اشیاءو دیگر خانواده هاها و جدوللکش خودکار گذاريشماره -3-7-2

 شوند. مثالً برايمحلّ آنهادر هر فصل شمارهگذاري میترتیب به یدها بالو جدو هاکلتمامی ش
الي آنها و با در هال. عنوان جدوو مانند آن می باشد 2-3و  1-3جدول هاي شماره، 3فصل هاي لجدو

جدول نباید در پرانتز گذاشته شود زیرا ممکن  شماره شکل و یا گردد.میر کدر زیر آنها ذ هاکلعنوان ش
 است با معادالت اشتباه شوند.

، هاي شکلیک خانواده هستند مثال خانوادهگذاري موضوعاتی که متعلق بهبه طور کلی براي شماره
براي هر  الزم است در بخش  و غیره قضایا، تعاریف ها،ي فرمولها و خانوادهي جدولخانواده

 به این منظور الزم است مسیر  خانواده یک عنوان تعریف نمود.
 اهد شد.ظاهر خو 35شکل مطابق ي ادنبال شود. بعد از دنبال کردن این مسیر پنجره

 ي عنوان مورد نظر وجود نداشته باشد با انتخاب دکمه 1يدر صورتی که در حوزه
را تعریف کرد. پس از آن با  قضیهو یا  جدول، شکلي مورد نظر مانند توان عنوان خانوادهمی

1
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م داد. با این کار نرم افزار گذاري را انجاهاي الزم براي شمارهتوان تنظیممی ي انتخاب دکمه
 اندگذاري در متن مرتب شدهترتیب شمارهکند که بهایجاد می 1براي هر خانواده یک پایگاه داده

باید اطمینان حاصل  صورت انگلیسی باشددر متن به چنانچه بخشی از عدد وارد شده توسط 
چپ و به زبان فارسی است. همچنین کنید از راست بهرا وارد می گردد که جهت خطی که در آن 
فرض کلّ قسمتهاي فارسی پرونده از راست به چپ است. این موضوع را باید مطمئن بود که جهت پیش

کرد. همچنین باید هنگام تعریف بازبینی و اصالح  در منوي  می توان از زائده 
 خانواده جهت و زبان فارسی باشد. 

ي باید گزینه ها حل نشددر صورتیکه به هر دلیل مشکل انگلیسی شدن شماره
و ایجاد شماره، باید  ي انتخاب کرد. ولی در این صورت بعد از فشردن دکمه در شکل باال را 

عبارتی فقط طور دستی در متن تایپ شود. به) بهشکلي مورد نظر (بعنوان مثال عنوان خانواده
شود. بنابر این تا آنجا که ممکن است این طور خودکار اضافه میي آن عضو از خانواده اینگونه بهشماره

 گزینه را انتخاب نکنید.

معموال با تغییر مکان یکی از  هاي خودکار در متن تغییر کند کهدر صورتی که جاي یکی از این شماره
 کند، پس از انتخاب کل متن و فشردن کلید اعضاي آن خانواده، مثال تغییر مکان شکل لزوم پیدا می

کند. به این ترتیب دیگر نگرانی اصالح ي آن عضو از خانواده را نیز اصالح میطور خودکار شمارهافزار بهنرم
شود، وجود یک شکل جدید، قبل از شکل مزبور اضافه و یا حذف میکه ي درج شده، مثالً هنگامیشماره
 ندارد. 

1
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کامپیوتر دیگري منتقل کنید، ممکن ي خود را از یک کامپیوتر بهتوجه داشته باشید که اگر پرونده
عنوانی را که قبالً تعریف کرده اید نیابید. در این صورت  35شکل ي نشان داده شده در است در پنجره

کافی است همان عنوان را دقیقاً با همان نام دوباره تعریف نمایید و خواهید دید که برنامه تمامی اعضاء 
 نماید. طور خودکار تولید میها را بهمارهکند و شآن خانواده را که قبالً تایپ کرده بودید بازشناسی می

 تصحیح سبک عنوان شکل یا جدول -3-7-3

ها باید سبک بعد از نوشتن عنوان شکلزیر شکل و  بندشکل در خودکار شماره بعد از وارد کردن 
ها باید سبک بعد از نوشتن عنوان جدولاعمال گردد. بطور مشابه  بندبه آن 

 آن اِعمال شود. روي 

را روي آن  همچنین براي خود شکل که در یک بند جدا در باالي عنوان قراردارد باید سبک 
اِعمال نمود.

 ل یا جدولکشبه ارجاع -3-7-4

استفاده شده  ي دیگري از اشیاء از ها یا هر خانوادهگذاري شکلدر صورتیکه براي شماره
ي آن عضو طور دستی شمارهجاي اینکه بهعضوي از آن خانواده ارجاع شود بهبه باشد، هر جا الزم باشد که

انجام داد که  درج گردد، الزم است این کار را از طریق مسیر 
با د. نکمیطورخودکار تغییر نیز بهآن هاي ارجاعاتِشماره تغییر کند،ي آن شیء،شماره اگر صورتاین در 

هاي آن شود که یکی از حوزهظاهر می 36شکل اي مطابق پنجره کلیک بر روي 
 است.  
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ي مورد نظر تعریف شده است مشاهده توان عنوانی را که در مرحله قبل براي خانوادهدر این حوزه می
ي ترتیب ظهور در متن در پنجرهي عناصر آن خانواده بهو انتخاب کرد. با انتخاب آن عنوان، کلیه

د نظر از آن خانواده (مثال شکل) و انجام تنظیم ظاهر خواهند شد. حال با انتخاب عضو مور 
شود) و استفاده می ها ها و جدول(که براي شکل ي حوزه

نما ظاهر خواهد شد. ، شماره یا عنوان عضو مورد نظر از آن خانواده در محلّ مکانفشردن کلید 
رجوع داد. توجه به این نکته الزم است که اگر با نگه  36شکل صورت بهاین توان بهمثالً در اینجا می

 شود.محلّ اصلی عنوان شکل منتقل مینما بهي کنترل بر روي این عدد کلیک کنیم، مکانداشتن دکمه

 ي استفاده از مزایا -3-7-5

رسد اما انجام این کار نظر میي این مراحل براي درج یک شماره در متن زیاد بههر چند انجام همه
 دنبال دارد:مزایاي زیر را به

ي اضافه کردن شکل یا جدول در متن ندارد چون مطمئن است در نویسنده هیچ نگرانی درباره 
طور خودکار هاي دیگر باشد نرم افزار آن را بههاي یا جدولي شکلتغییر شمارهصورتی که نیاز به

 دهد.انجام می
توان ها، میها و جدولگیري از اعضاي یک خانواده مثال فهرست شکلدر صورت نیاز به فهرست 

گیري دوباره ترتیب صورت خودکار انجام داد و حتی در صورتی که بعد از فهرستاین کار را به
توان فهرست را بهنگام کرد.سادگی میمتن تغییر کند به اعضاي خانواده در

ها رعایت گردد:نکات زیر در مورد شکل

مرجع هر است که از مرجع دیگري اقتباس شده هاییدر انتهاي عنوان شکل یا جدول الزم است -1
. ر شودکذ کی

هایی که جدولها و یا گذاشتن نقطه در انتهاي عنوان شکل یا جدول ضروري است. در مورد شکل -2
 ید بعد از مرجع نگاري نقطه گذاشته شود.ابانداز مراجع دیگر اقتباس شده

ي هذکر شمارابآنها، در متن اصلی بههالو جدو هالکشقبل از محلّ قرارگیریهمچنین الزم است -3
شد.ابشده اشارهحتماًخودکار شکل یا جدول 

 و شداببدون فعلو ناقص ي هملصورت جهبعنوان شکل کمتر از یک خط و ترجیحاً نیم خط و -4
 در متن آورده شود. لکشدر ارتباط با اضافی  توضیحات

شکلها در ي ههاي همویژگیامل توضیح داده شوند. کي هجملي هوسیلهبها در متنلکتمامی ش -5
متغیرها و نمادهاي شود.تمامی می فهمیدهچه متن توضیح مبسوط داده شود و اینکه از آن 

حذف شود.کافی باید شکلِ بدون توضیح توضیح داده شوند. ل کموجود در هر ش

و یا داراي  دو عنوان ارائه شوند ابو در دو شکل و ید جدا شدهابشکلهایی که دو قسمت هستند یا -6
هر یک از  رايبشند و در عنوان زیر شکل توضیحیابالي شکلابدرعنوان (الف) و (ب) یا زیر 
 ه آورده شود.ذکر زیر عنوان مربوط ابآنها
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اینکه در چاپ سیاه و سفید نمودارها از  رايبشکلهایی که داراي دو یا چند نمودار رنگی هستند -7
دلیل هبولی ردکهاي مختلف خط پر، خط نقطه ، خط چین استفاده از گونه یدابشندابهم قابل تمیز

تصاویر روشن و حروف تمامی ي هزمین.چین استفاده نگردداشاره شده در قبل سعی شود از نقطه
ه کنید کاي تنظیم گونههبتصاویر راي هاندازشند.اب)(ی کرنگ مش ابهالکنوشته شده در ش

هشت نباشد.ي هانداز ابحدوداًکمتر از قلمِ  لکهاي موجود در شنوشتهقلم ي هانداز

موجود 3ابزارهاي رسم استفاده نکنید. از 2نمودارهاي گردشینمایش  رايب1سیمولینک شکلهاياز  -8
نیز را 4شیء معادله توانیدمیحتی نداخآل استفاده کنید که در ورد مایکروسافتي هبرنامداخل در 

 .استفاده کنید 5توانید از نرم افزارویزیومی کافی نبود، ابزارها بیاورید. در صورتی که این

 هاها و جدوللکفهرست شي هتهیي هنحو -3-7-6

ي هگزین/مسیرتوان از ها میها و جدوللکفهرست از شي هبراي تهی
ه در کهمانطور  .شودظاهر می 37شکل ي ه. در اینصورت پنجرنمودانتخاب را 

تعریف شده در متن قابل  عناوین ي هلیکي در حوزه شوداین شکل دیده می
ي هتوان از همانتخاب آن می ابشندابتعریف شده ل کشعنوان  ابهالکعنوان مثال اگر شهباست. رؤیت

 توانطریق مشابه میهبها نیزفهرست جدولي هدر مورد تهیرد. که فهرست تهی لکشي هاعضاي خانواد
 نیاز انجام داد. ابتوان متناسبتنظیمات رامیي هبقی همچنین . این کار را انجام داد

1

2

3

4

5
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 هالروابط ریاضی و فرمو -3-8

. شرح داده شودفرمول و محاسبات ي هقبل از انجام هر محاسبات ریاضی الزم است هدف از ارائ
عدد شماره هب، در داخل پرانتزاندشدهورده ه در متن آکترتیبی هبطور جداگانه وهبیدابدر هر فصل هالفرمو

 بعد از آن آورده شود. رابطهي هفصل در سمت راست و شماري هه شمارکطوري هبگذاري شوند
و نوع خانواده آن از نوع پیش فرض  صورت گیرد استفاده از  ابیدابحتماً ها نیزگذاري فرمولشماره

به این فرمول از  کیهبارجاع رايبهک. روشن است استفاده شود موجود بنام 
 استفاده خواهد شد. خانواده 

ي ي فرمول در خانهیکه داراي یک سطر و دو ستون است آورده شود که شمارهفرمولها در جدولتمامی 
که فرمول در آن است اي هخان ي سمت چپ نوشته شده باشد. بهسمت راست، و خودِ فرمول در خانه

. خط اعمال گرددسبک ر آن است معادله دي هرشماکه ي اهخان، وبه معادلهسبک 
 دهد:زیر یک فرمول شماره گزاري شده را نشان می

)31( 

جدول  کدر ی )31(شود فرمول ه دیده میکهمانطور است. سوّماز فصل  یکمي هرابطي هنندکه بیان ک
باکپی کردن کلّ این جدولِ قالب بندي شده به محل دیگر و تغییر فرمول آن می توانید نوشته شده است. 

 ، شماره بندي خودکارحفظ نمایید و بدون استفاده مجدّد از منوي تمامی این تنظیمات را 
 داشته باشید.

ي ویرایشگر معادله قالبهبها در متنها، الزم است تمامی فرمولگزارش براي یکسان سازيِ قالب
ي اصلی که هر دو در برنامه 2007ي ورد ي جدید برنامهو یا ویرایشگر معادله 
در  ) اکیداً پرهیز گردد.شد، و از ویرایشگرهاي دیگر (مانند ابمایکروسافت ورد موجودند
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ایجاد و اصالح   قالبهبراحتی معادالت رابه توانمی 2007ي ورد برنامه
يگزینه از منوي  ن قالببه ایوارد نمودن یک معادله رايبکرد.
یقبلی در متن را که در قالب ادلهرا انتخاب نمایید و یا اینکه یک مع 

است همین جدول جدول معادله کافی رايبطورمحل جدید کپی کرده و آن را تغییر دهید. همینهباست
 ي داخل این پرونده را کپی کرده و در محل جدید آنرا ویرایش کنید.معادله

، گزارش را بسیار شکیل تر و 2007ي ورد ي جدید برنامهمعادلهنا گفته نماند که استفاده از ویرایشگر 
 ده و مهمتر از همه، امکان جستجوي عبارات را در داخل معادله نیزوبترکند و تایپ در آن راحتزیبا تر می

ارسال مقاله  رايبتوان از این قالبنمیدهد. ولی استفاده از آن در حال حاضر الزامی نیست زیرا که هنوز می
در حال حاضر برنامه هبقالب در این معادالتنتقال ه مجالت علمی استفاده نمود و نیز اب

و از  در گزارش استفاده نمایید جدید در صورتیکه تمایل دارید از این ویرایشگر .پذیر نیستامکان
و یا  مجله علمیه یک مقال رايبکهرا بایست آن دسته از معادالتی می ،مند شویدرههبهاي آنتوانایی

 ي ر در قالب ویرایشگر معادلهابالزم دارید مجداداً این سیله وبارائه
 تولید نمایید. 

 در داخل2007ي ورد ي جدید برنامهمثالهایی از نحوه ورود معادالت در قالب ویرایشگر معادله
 صورت زیر است:هبجداگانه در داخل جدول و در خط صورت هبندب

)32(

طور هبتواند ارتفاع معادالت داخل متن رامی کنید، این ویرایشگر جدیدمی همانطور که مشاهده
 ابعلّت وجود معادله تغییر نکند و نیزهبندب یک یم کند که فاصله بین خطوط در داخلخودکار طوري تنظ

معادله از داخل متن خارج  ،دله و انتخاب اکلیک راست بر روي زبانه سمت چپ مع
بزرگتر را در حد الزم ارتفاع معادله صورت خودکار بهبرنامه نیز بارو این آیدمیو در یک خط جدا  گرددمی
 رايبغیر از معادله تایپ نشود. دلیل استفاده از جدولهبمشروط بر اینکه دیگر چیزي در آن خط کندمی

است که بتوان شماره معادله را کنار آن نوشت بدون اینکه ارتفاع معادل کاهش این بند ت خارج ازمعادال
 یابد.

همیشه یکی از  رايب، یکبار وشندابرؤیتقابل هایمعادالت در ویرایشگر جدولي هحاشی براي اینکه
و در سمت  انتخاب کردهرا نوار ابزاري هالي صفحابدرجداول را انتخاب کنید و از 

صورت هبجدولي هفعال کنید. در این صورت حاشی 38شکل را مطابق  ي هچپ آن گزین
 .هنگام چاپ نمایان نخواهد بودولی به خواهد شدار براي همیشه در نمایشگر کامپیوترآشکخط چین 
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فرمول مقابل آخرین ي هشود ، الزم است شمارخط نوشته می که فرمول در بیش از یکدر مواردي 
 زیر:ي هطبق نمونخط نوشته شود. 

)33(
 رده و کراست  کلیکفرمول ي هشمارهبجدول مربوطي هالزم است در خان بدین منظور
ید اب)31(ي هشماري همانند معادلامّا در معادالتی .را فشاردهید ي هنموده و گزینرا انتخاب 

 معادله انتخاب کنید.ي هشمار رايبرا ي هگزین

معادالت تمامی داد.انجام  استفاده از  ابیستیابهمچنین ارجاعمعادالت در متن را
کنترل را ي همکاگر دنها را در متن ارجاع داد. مثالً وجود دارند و می توان آتحت عنوان خانواده 

توجه کنید که هیچ خواهد رفت.)33(ي همحل معادلهبنمامکانکلیک کنید،  )33(اینجا: گرفته و روي
تغییر مکان معادالت و یا اضافه شدن  ابصورتصورت دستی صورت نگیرد که در غیر اینهبارجاعی در متن

 خواهد شد. نادرستاین ارجاعات ي همعادالت جدید شمار

ي هاندازاستفاده می کنید، صورتی که از ویرایشگر معادله در  هکنید کدقت 
نماییِ براي انجام اینکار هرگز بزرگشد.ابمتن تناسب داشته قلمِ ي هانداز ابهافرمول رايبشده قلم انتخاب

 گزینه  با دوبار کلیک کردن بر روي یک معادله، از منوي  ء معادله را تغییر ندهید، بلکهشی
تنظیم  39شکل مطابق  در یک کامپیوتر را انتخاب و اندازه هاي قلم معادالت را یکبار و براي همیشه

کافی است بر اید اندازه هاي قلم معادالتی که قبالً تابپ کردهنمایید. توجه داشته باشید که براي تغییر 
اي خارج از بر روي نقطهکردن فقط دو بار کلیک نمایید و سپس با کلیک دالت اآن معروي هرکدام از 

دله را باز و بسته نمایید.اعبارتی یک بار معبه و یا از صفحه ویرایشگر معادله خارج شوید، ،معادله
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 ابکجصورت هبهامتغیرها در فرمول مطمئن شوید کههمچنین در ویرایشگر
 ابکج صورت سادهیا غیرهب)(مانند  هاولی اعداد و لغات موجود در فرمول سبک 
 پذیر است.امکان تغییر سبک از منوي  شند.ابسبک 

موارد زیر را در ارتباط با فرمولها رعایت نمایید:

باشد باید  تمامی نمادهاي ریاضی در در داخل بندهاي متن حتی اگر یک متغیّر ساده مانند  -1
یک شیء معادله باشد. 

ر قبل یا بعد از معادله تعریف شوند.اباولین رايبید همگیابهامتغیرهاي استفاده شده در فرمول -2

 کنشان دادن ی رايبشد و نبایدابمفهوم استفاده شده کنشان دادن ی رايبیدابمتغیر فقط کی -3
رد.کهاي مختلف استفاده نام ابهاي مختلف از چند متغیرمفهوم در قسمت

فرمول قبل از ي هشمارهب، دقت کنید کهو روَندهاي محاسباتی رتیب بیاندن توببراي حفظ منطقی -4
. در صورتی که احساس ها)(بر خالف شکل شداباشاره نشدهمحلّ قرارگیري فرمول در متن، 

شد.ابکنید تا دستور العمل فوق قابل انجام جا بجاهایی را ید فرمولابکنید این کار الزم است،می

براي شود. می : ختم ابکهننده قبل از معادله نیاز داردکمعرفی ي هجمل کیهبهر معادله -5
کند:را بیان میتابع هدف معادله زیر مثال،

)34( 

ي هشمارهباشاره ابشد وابتوضیح بیانییک بایست همراه می 1محاسباتیروَند  قسمت از یک هر -6
بنابراین معادالت  آید.میبدست  زیري هجایگزاري این در آن نتیج ابمعادالت یا قضایا بگویید مثالً

توضیح در میان آنهانباید زیر هم و یا کنار هم بیایند.همچنین از بکارگیري عالمت بدون 
پرهیزید.بمعادله خط از تساوي(=) بیش از یکبار در یک

1
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خواهید چکار کنید.می کهتوضیح دهید طور بیانی هبیک روند محاسباتی یا ریاضی، آغازقبل از  -7

یک خط جداگانه نگاشته شده در متن نیستند و  بند تمامی معادالت و نامعادالت که در داخل -8
آن بعداً استفاده نشود. ي هگرچه از شماراشند ابمعادلهي هو داراي شمار ارائه ید داخل جدولاباند
مرجع دهی داوران الزم است. رايبکاراین

موارد  رايبشد وابهابه آنمعادالت و یا ارجاعاتي هشمار رايبدر کل گزارش،پرانتز دو طرف عدد فقط -9
 دیگر استفاده نگردد. 

 یخودکار و سَبک تعاریف و قضایابند شماره -3-9

تعریف گردد  باید ، و مثال3، الگوریتم، فرض2اثبات، نکته ،1نتیجه فرعی لم، قضیه،تعریف، براي 
هر یک از آنها در جاي دیگر متن بندي خودکار شامل شماره فصل باشد. در اینصورت بهو داراي شماره

 اشاره نمود. توان با استفاده از می

بدون  کهرا یه بند سَبک یدادر متن، ب پس از وارد کردن 
تغییر را انتخاب و سبکِ آنرا به آن عنوانِ�ِفقطپس از آن باید و تغییر دادتاستورفتگی 

 . داد

ید بالفاصله بعد از عنوان مرجع نگاري ابشودمی براي تمامی تعاریف و قضایایی که از مراجع دیگر نقل
 داري شود.ارد خودد داالمکان از ارائه اثبات قضایایی که در مراجع دیگر وجونامه حتیشود. در پایان

 کنید:می مثالهایی از موارد فوق را در زیر مشاهده

 است اگر: داراي نرخ میرایی  ]: تابع لیاپانوف [ 

در اختیار داشتن یک  ابمعادالت ... تحت قیود ... را در نظر بگیرید. ابسیستم توصیف شده 
 کند.معادله ...، سیستم حلقه بسته را پایدار مرزي می ابحالت اولیه، کنترلگر

کند، سیستم حلقه را برآورده  که شرط  ي داشتن حالت اولیه اب:
 آید:فرم زیر در میهببسته
)36(

زخورد ابیرههبینه سازي را ارضا کنند، آنگاههبشرایط و  ، ، اگر براي 
 شدنی و پایدارساز است. حالت 

1

2

3

)35( 
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 باشد.می نمایانگر انتهاي اثبات قضیّهتوجه کنید که نماد 

ي این قضیه ها از حل  ستفاده کنیم، ماتریسا ارائه شده در  یاگر از طراح
 از رابطه زیر بدست خواهد آمد:آید و پس از آن ماتریس می بدست

)37( 

 صورت خودکارهبهاسازي شمارهتازهي هنحو -3-10

هاي آنها موقتاً در شمارهپس از جابجایی معادالت، شکلها، جداول و یا پس از کپی کردن مجدد آنها 
ها را شمارهردن کمرتب هبماند. این جاي نگرانی ندارد و هر زمان که تمایلقی میابمقادیر قبلی خود

داشتید کافی است تمامی آن بخش از متن را که در آن تغییراتی داده شده انتخاب کنید و سپس کلید 
 را بزنید. مه کرا فشار دهید و سپس د مهکدپروندهتازه سازي در کلّ  رايبرا بفشارید. 

 استفاده ازپانِوِشت ابتوضیحات متن -3-11

صورت هبتوانن توضیح را مییشد اابتوضیح خاصی داشتههبزعبارت یا واژه نیا که یکدر صورتی 
ال و ابدر 1النویسابصورتهبایهدر همان صفحه آورد. در این صورت، عبارت یا واژه توسط شمار پانِوِشت

 .شودشمـاره آورده می به آنیح مربوط، توضپانِوِشتشود و در سمت چپ آن تایپ می

در اولین جایی که در متن ید اببلکه پانویسی انجام گردد،نباید  3فصلهازیر عناوین و  2فصلها در عناوین
شروع  یکید از ابها در هر صفحهي پانِوِشته. شمارپانویسی انجام گرددشود میاستفاده ي مربوطه واژه

که با فشردن مربع گوشه سمت راست نوار  دهدپانِوِشت را نشان می رايبهاي الزمتنظیم 310شکل شود.
ي پانوشت در وارد کردن شماره رايبمی توان آنرا نمایان کرد. در منوي  ابزار 

 استفاده نمایید. ر بُمنو از میانمتن بدون استفاده از 

1

2

3
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 در متن فارسی یسیانگل لغاتدرج  -3-11-1

شد. الزم است از معادل فارسی لغات در ابلغات انگلیسی نباید در هیچ کجا از متن اصلی وجود داشته
ر معادل فارسی آن ابغیر از مخفف که اولینهبشندابید در پانِوِشتابوتمامی لغات انگلیسیمتن استفاده گردد 

ي پانِوِشت داده آید و سپس شمارهدر پرانتز می انگلیسیِ آن آید و بالفاصله پس از آن مخففدر متن می
ید ابپرانتز هادر متن استفاده نمود.  توان از . سپس می1)خور (پس ابشود مانند خطی سازیمی

 ن نکته الزم است که حرف اولِ به ایي فارسیِ پانوشت بعد از پرانتز قرار گیرد. توجهد تا شمارهنشابفارسی
یک عبارتدر پاورقی  صورت بزرگ نوشته شود. همچنین در معادل انگلیسیِهبیدابلغات انگلیسی در پانوشت

یا عبارت کامل یک مخفف که ممکن است اولین شد مگر اسامی خاص و ابلین کلمه بزرگل اوّتنها حرف اوّ
 شد.ابحرف کلمات بعدي نیز بزرگ

آن پیدا نکنید. وقتی معادل  رايبي انگلیسی نهراسید و لو اینکه لغت ایدئالاز فارسی سازي یک واژه
 شود.دن معادل موقتاً حل میوبدهید مشکل غیر دقیقانگلیسی را در پاورقی می

ی که مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارس يهاواژهممکن است از شود تا آنجا که توصیه می
هیچ وجه امکان برگرداندن یک هبوجود دارد استفاده نمایید. در صورتی که اینجاآن در  هاي پرونده

نوشته  نگلیسیبه اپانِوِشتخط فارسی و در هبدر متن لیسیانگنام  یدابارسی وجود نداشت،به فنام انگلیسی
 .2ید اینگونه بیاید: کورناتابشداب، مثالً اگر ذکر اسامی خاص مانند اسامی افراد کامالً ضروریدنشو

1

2

http://www.persianacademy.ir/fa/wordspdf.aspx
http://www.persianacademy.ir/fa/wordspdf.aspx
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 نِوِشتپایاناستفاده از  ابدر متن نگاريمرجعي هنحو -3-12

اشاره شود. چنانچه در داخل متن  اندفتهگره مورد استفاده قرار کیراجعمي هلیکهبالزم است در متن
گردد. ر کو مرجع ذز ابایهروشکجمله ي هبالفاصله پس از خاتم یدابنقل شود رجعم کاز ی مطلبی
ر کذ راجعترتیب شماره در فهرست مهبوشماره گذاري  اندشدهورده ه در متن آکترتیبی هبمراجع

بلکه در اولین  انجام گیردهازیر فصل و یا هافصل در عناوینِ نباید  نگاريمرجعهمانند پانویسی، د.ونشمی
 کار رود.بالزم استجایی که در متن 

بخش هبتوانمی 2007مایکروسافت ورد  نرم افزارتولید شده در  هاي پروندهدر 
پایینتر مایکروسافت ورد و ي هنسخ ابعدم سازگاري آنهبتوجه ابامّارد. کمراجعه  

ي هنسخ رايبهم و2003ي هنسخ نرم افزار رايبکه هم ،ترابتداییساده و راهدشواري تغییر قالب آن، 
مراجع در است که در این حالت 1نِوِشتپایان استفاده از ابردن مراجعکتعریف  قابل استفاده است، 2007

 شوند.ر میکشماره ذ ابمتن

 

کلیک کردن بر روي مربع کوچک  ابشوددرج  خاصّی مرجع راباولینه الزم استکانی کدر م بدین منظور
 ي هپنجر 311شکل مطابق نیسمت راست یپایي هواقع شده در گوش

 .شودمیظاهر 

 نشان داده شده است:312شکل این پنجره در رايبالزم ياهتنظیم

1
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طور هبگردد. بعد از آنمیاي ظاهر نما وجود دارد شمارهانکه مکانی کدر م ي همکفشردن د ابحال
مورد نظر  قالبنتهاي متن منتقل شده و الزم است در آنجا اطالعات مرجع مطابق به انماانکم ارکخود

بعد از  و یک مثل [] ترهاي الزم کاراکي هید بقیابجز شمارههبهکر است کذ شایاندرج گردد. 
محلّ هبنما رامحل مکان توانمرجع میي هشمارردن روي ککلیکدوبار  اب.طور دستی تایپ گردندهبکروشه
ر بُمیان ازمرجع بدون استفاده از منو ي هشمار وارد نمودنرایبرد.کمنتقلمورد نظر در متن ي هشمار

 .کنید استفاده

ي ه) تا شمارفارسی تایپ شود (ي هکروش صورتهبیدابتوجه کنید که کروشه در متن
 انگلیسی تایپ شود.ي هکروشید ابمراجع انگلیسی، رايبشد. امّا در فصل مراجع،ابنیز فارسیمرجع 

ظاهر برخی مراجع در متن انگلیسی ي هشمار که پس از انتخاب متن اصلی و زدن کلید در صورتی
بار مجدّداً اینمرجع پاك کرده و شماره همراه هبرا ید کل کروشهابد، نباید دستی آنها را تغییر داد، بلکهوش

وارد  استفاده از فشردن  ابرانموده و در میان آن مرجع  فارسی را تایپ يز و بستهابکروشه
 کنید.

 

ي ه]،مقال4و3[ صورتهبچاپ شده]، مجلّه 2و1صورت [هبچاپ شده کتاب نگاريمرجعي هنحو
پایان  ،]8صورت [هب]، استاندارد و گزارش فنی7صورت [هب]، اختراع ثبت شده6و 5صورت [هبکنفرانس

، اطالعات علمی آزاد بر روي اینترنت تنها در ]10و 9[ صورتهبتراکدي هارشد یا رسال یارشناسکي هنام
ال ابهایعددروي هریک از  موشوارهبردن  اب.است] 11صورت [هبدن نویسنده و سال نشروبصورت معلوم

کنترل و فشردن ي همکنگه داشتن د ابیابد. همچنیناطالعات آن مرجع روي یک پنجره نمایش می
 نِوِشتدر قسمت پایان محل مرجع فوق در فصل مراجعهبنمابر روي عدد داخل کروشه مکان موشواره

 رود.می
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لمی و پژوهشی منابع عهبگردد و تنها خوددارينگاري اطالعات تبلیغی و یا عناوین تجاري از مرجع
اینترنتی که در یک مجله یا کنفرانس علمی چاپ  العاتطّبه اتالش شود از استناداستناد گردد. همچنین 

. در صورتی که اطالعات مشابه جستجو گردد ابایجاي آن مرجع چاپ شدههبداري شود ونشده است خود
سازمان ل ارائه مطلب و همچنین سااین کار در مورد خاصّی غیر قابل اجتناب است تنها در صورتی که 

 اشاره نمود. به آنتوانمی شدابو مقاله داراري مستندات علمی دهوبمعلوم مقالهمسئول و یا نویسنده 

د، ولی اگر در جایی آورده شو مرجعهر  هباشاره رايبتوضیح جداگانه در متن اصلی یکسعی کنید 
شماره مراجع  الزم است یکجا قید کنید، و هماباسترا پشت سرهم هاي آنهای که شمارهد چند مرجعوبالزم

. همچنین همه ]14-12[کنید مانند  1مراجع میانی را مخفی ،قلممنوي طریق از  میانی را انتخاب کرده و
 خواهد.جا قبل از کروشه یک فاصله می

تا شماره  فشاریدبرا ست در قسمت مراجع دگمه ابراي درج یک مرجع فارسی، کافی
 ].15چپ تایپ گردد مانند [هبصورت فارسی از راستبه مرجع فارسی شده و نیز متن

از  . مثالً گرددو از تقطیع کلمات پرهیز امل نوشته شود کطور هبیدابهاها و مجلهنفرانسکنام تمامی 
معرفی مرجع  خطِوجود نقطه در انتهاي  ،خودداري شود. بعالوههایی نظیر ار بردن واژهکب

 الزامی است.

 

استفاده  ید از روش اباستدرج شده  قبالً  یکهمرجعهبارجاع رايببعدهبدوم راببرای
 انتخاب شود. عبارت  ي هید در پنجرابدیدن لیست مراجع رايبرد.ک

ي هنگه داشتن دگم اب.دهیمارجاع  ]1[ مرجعهبرابدومین رايبتوانیم اینگونهمیابمثالً
اگر . دگردمیز ابولین محل مرجع دهیبه انما، مکانبر روي عدد داخل کروشه موشوارهکنترل و فشردن 

منتقل مراجع  فصلر محل مرجع فوق دهبنما، مکانشودکار روي اولین محل مرجع دهی انجام ینهم
 .شودمی

 افزار گذاري با استفاده از نرمي مرجعنحوه -3-13

گذاري را در این نیز مراحل مرجع افزار توان با نرمعالوه بر روش ذکر شده در بند قبل، می
از آن جهت رفرنس گذاري در استفاده افزار نامه انجام داد. با توجه به سادگی بسیار زیاد این نرمپایان
 شود. توصیه مینامه به دانشجویان پایان

1
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 زبینیابثبت ویرایشها و -3-14

ي مایکروسافت ورد این قابلیّت را دارد که هرگونه تغییرات بر روي پرونده را دنبال نموده و آنرا برنامه
تاد راهنما و دانشجو پیشنهاد تغییرات توسط اس و زبینی گزارشابراي بنشان دهد. این قابلیّت خصوصاً

فعاّل کردن این قابلیّت بر روي گزارشی که توسّط دیگري تهیه شده است کافی  رايببسیار مناسب است.
 استفاده از جعبه توضیحات ابزدید را فعال کنید. همچنینابیي دنبال کردن تغییرات در زائدهاست گزینه

 در میان بگذارید. دیگري ابمتن ابتوانید پیشنهادهاي خود را در رابطهمی

ي دریافتی همیشه فعال ي دنبال کردن تغییرات را از زمان شروع ویرایش مجدد بر روي پروندهگزینه
 شد. امّا در صورتی کهابنگه دارید تا تغییرات جدید بر روي متن توسط دیگران قابل مالحظه

مانند معادالت، شکلها،  داردوجود شیء که در آن کنید جا بجارا در گزارش  متنیخواهیدمی
موجود در داخل لینکهاي جلوگیري از قطعرایبجدولها و اوّلین مرتبه مرجع نگاري،

غیر فعّال نمایید را موقتاً  ي دنبال کردن تغییراتگزینه، هاییانجام چنین جابجاییدر هنگام فقط ، گزارش
دارد وجود فقط جابجایی متنی که در آنامّا . و بعد از انجام جابجایی مجدّداً فعال نمایید

.زیرا حاوي شیء اصلی نیست مشکلی ندارد

 نتیجه گیري -3-15

 شماره ابتولید یک گزارش رايبهاي ویرایشگر مایکروسافت وردبکارگیري تواناییي هدر این فصل نحو
یرات مورد نیاز را در متن گزارش تغی اِعمالها ي خودکار توضیح داده شد. رعایت این دستورالعملبند

الي مطالب نگارش یک گزارش علمی نیز در البهي ههمچنین بسیار از نکات الزم در نحو نماید.می تسهیل
 این فصل حسب مورد ارائه گردید.
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 گیري و پیشنهادهانتیجه -4 فصل

 گیرينتیجه -4-1

 پیشنهادها -4-2
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 دامکهاي تعریف شده و موارد استفاده هر سبک - أ ضمیمه

 :شودمیمشاهده  1أجدول اند دراین متن تعریف شده ه درکهایی سبک

 سبکنام  موارد استفاده
  شوداستفاده می بند کیي هبراي نوشتن ادام
 در متنجدید  بند

 هاي تعاریف، قضایا، اثباتها، مثالهابند رايبدر متن بدون تورفتگیجدید  بند
  قلم کلفت دارندهبها که در متن که نیازبراي کلید واژه، تعاریف، قضایا، مثال

 هانشانهفهرست عالیم و متن 
 در متن شدهگذاري شماره بندهاي

 متن داخلهاي لکش
  متن داخلهاي جدول

  هالکعنوان ش
  هاعنوان جدول

 معادله نوشته شدهي همعادل
  نوشته شدهي همعادلي هشمار

 واژه نامه
  5تا  1ح ودر سط هاو زیرفصل هاعناوین فصل

که نباید در فهرست مطالب  چکیدهیا  تشکّر و قدردانیعناوینی مانند 
  بیایند

  هاعنوان ضمیمه
  هاعناوینفهرست

  عنوان فصل مراجع
 ام دانشجو و استاد راهنمانخست مانند ني هصفحها در نام

 هادیگر فهرستفهرست مطالب و  باالي
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ي هپروندهبپروندهکهاي موجود در یسبک انتقالي هنحو - ب ضمیمه

 دیگر

دیگر  پروندهروي متن  اِعمالرایبپروندهکهاي تعریف شده در ین است نیاز شود از سبککگاهی اوقات مم
دیگر ي هپروندهبپروندهکها از یردن سبککپی کرایبرد. در نرم افزار مایکروسافت ورد قابلیتیکاستفاده 

دنبال شده. سپس  الزم است مسیر  به آندسترسی رايبوجود دارد.
 انتخاب شود. ي همکد

هاي موجود در پروندهلیدهاي کفشردن  اب.شوددیده می و  فوق دو بخش ي هدر پنجر
فوق ي هدر هر دو سمت پنجر هاي مهکخواهد شد. با فشردن د كپا و هاي پنجره

توجه کنید که قالب پرونده قالب مورد نظر باشد با آنرا بتوانید  .ردکزابمبدا و مقصد راي هپروندتوان دو می
صورت این نشان داده خواهند شد. در  پروندههاي موجود در دو سبکي هلیکار کبعد از این باز کنید.

 .کپی کرددیگر ي هپروندهبوانتخاب  راپروندهیکهاي سبک تمامیتوان می
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 ي هپروندمناسب تولید ي هنحو - ج ضمیمه

 هاي بدون مجوّزِ قلمحتی ها قلمفارسی که تمامی  از یک متني هپروندتولید  رايبن روشبهتری
در سمت چپ  1از تمامی سرفصلها حتّی فارسی یک لیست نشانه کند وه مییرا در خود تعب تکثیر
ي هکند، استفاده از برناممی بخشهاي مختلف متن را آسانهبکند که دسترسیتولید می يپرونده

مسئولیّت خود دریافت  اباینجاتوانید از کامل آنرا میي هاست که برنام
 کنید.

1

http://pdftransformer.abbyy.com/
http://pdftransformer.abbyy.com/
http://www.p30download.com/archives/utility/office/download_abby_pdf_tranformer_pro_full/
http://www.p30download.com/archives/utility/office/download_abby_pdf_tranformer_pro_full/
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 شفاهیي هنکات قابل توجه در ارائ - د ضمیمه

 :نامه نکات زیر را در نظر بگیریدپایان از سمینار یا دفاعي هارائي هدر جلس
 ارائه دقیقاً رعایت شود. رايبمدّت زمان اعالم شده 
شد. ابدقیقههبتعداد اسالیدها حداکثر یک و نیم برابر زمان داده شده 
ي هگزین 1زائده ، ازبرنامه  شد، درابنمایش پهني هکه صفحدر صورتی 

را انتخاب نمایید.قالب را انتخاب و درآنجا  
از  6اسالید از کلّ اسالیدها در پایین (مثالًي هال و شمارابداراي عنوان در هااسالیددام از کهر  

 شد.اب)25
 خط تجاوز نکند. 6تا  5و تعداد خطوط در یک اسالید از استفاده شودبزرگ  هاياز قلمسعی شود  
تبدیل رنگ متن  رايبد.نشابرنگ روشن ابهاقلمتیره و ي هزمین اببهتر است اسالیدها 

وجود دارد استفاده  که تنها در  ید از قابلیّت ابرنگ دلخواههبمعادالت
را  ي هگزین ،دلهکلیک راست روي معا ابن منظوربه اینمایید.

انتخاب کنید.
قلم متن تناسب ي هانداز ابشد وابقلم در معادالت مختلف یکساني هتا آنجا که ممکن است انداز 

 شد.ابداشته
 استفاده گردد.دار2لتوبدار یاشمارهصورتهبکوتاه و از عبارات ناقص ،جاي جمالت کامله ب 
.شدابگیریو نتیجهداراي فهرست مطالب  

 .گرددي همورد بحث ارائي هدر زمین پژوهشي هدر ادامراهکارهاي قابل انجام فهرست  
ارائه شود.نامه،فهرست نوآوریها و مقاالت ارسال شده پایان دفاع در 

1

2



37 

 فهرست مراجع

1

2
 

3

4

5
 

6

7

8

، رساله زیهابا ئوريحالت مدل جریان سیال کنترل ازدحام اینترنت بر اساس ت-پایدارسازي وروديپور، ع.، معرفیان9
 ).1387دکترا، گروه مهندسی کنترل، دانشگاه تربیت مدرّس (

10

11

12

13

14

 .1386پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و ترابري، تهران: ، هاي کنترل هوشمند تونلسیستم جوهري مجد، و.، 15

http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_dynamics
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 نگلیسیبه افارسیي هواژه نام

ترتیب حروف الفباي هبنگلیسیبه افارسیي هید یکبار در واژه نامابشده در متن یلغات پانویستمامی 
توانید از منوي اینکار می انجام رايبچپ آورده شود.به صورت جدول زیر از راستبه فارسی

آیکون  را انتخاب کرده و سپس از منوي  آیکون  
بر روي هر  موشوارهفشردن  ابها را یکجا ببینید.شتوِپانِي هرا انتخاب نمایید تا بتوانید کلیّ  

ها را تمامی پانوشت توانیدمیاصلی قابل رؤیت است و ي هشت، معادل فارسی آن در متن در پنجروِپانِ
در ستون تک به تک زمتن اآنرا معادل  عبارات یکجا کپی نموده و به برنامه اِکسل منتقل کنید و نیز

و  ،ترتیب حروف الفباي فارسی مرتب سازي نماییدهبآنها رااِکسل ي هبرنامدرکپی نمایید. سپس دیگري 
توجه داشته باشید که سبک جدول  ز گردانید.ابنرم افزار مایکروسافت وردهبصورت یک جدولبه در نهایت،

 باشد. باید 

 
ابزار رسم

اسلوب
الگو

بازدید
باالنویس

بند
بولت

پانِوِشت
نِوِشتپایان

پایگاه داده
تک سطر

توضیحاتي جعبه
حوزه

خورخطی سازي با پس
دنبال کردن تغییرات

روَند محاسباتی
زائده

سبک

سیمولینک
شیء معادله

 شیرازه
عنوان زیرفصل

عنوان فصل
فرض
قالب
قلم

کورنات
دارلیست شماره
لیست نشانه

مخفی
مستقل

نتیجه فرعی
نکته

نمادگذاري
نمودار گردشی

ویزیو
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 ارسیبه فانگلیسیي هواژه نام

راست آورده هباز چپ وترتیب حروف الفباي انگلیسی هباینجاید در ابلغات پانویسی شده،بطور مشابه
 شود.

 
فرض

لیست نشانه
بولت
ي توضیحاتجعبه

نتیجه فرعی
کورنات

پایگاه داده
روَند محاسباتی

ابزار رسم
نِوِشتپایان

شیء معادله
خورخطی سازي با پس

حوزه
 گردشینمودار 

قلم
پانِوِشت

قالب
شیرازه

عنوان فصل
 مخفی

نمادگذاري
دارلیست شماره

بند
نکته

بازدید
سیمولینک

تک سطر
مستقل
سبک

عنوان زیرفصل
باالنویس

زائده
اسلوب

الگو
دنبال کردن تغییرات

ویزیو
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