دانشگاه صنعتي امیرکبیر
(پلي تکنیک تهران)

دانشکده ...
پایاننامه کارشناسي یا کارشناسيارشد یا رسالۀ دکتری
گرایش ...

عنوان پایان نامه – دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه
نگارش

نام کامل نویسنده
استاد راهنما

نام کامل استاد راهنما
استادمشاور

نام کامل استاد مشاور

ماه و سال

صفحه فرم ارزیابي و تصویب پایان نامه -فرم تأیید اعضاء کمیته دفاع

در این صفحه (هر سه مقطع تحصيلي) باید فرم ارزیابي یا تایيد و تصویب پایاننامه/رساله موسوم به
فرم کميته دفاع براي ارشد و دکترا و فرم تصویب براي کارشناسي ،موجود در پرونده آموزشي را قرار
دهند.

نکات مهم:
 نگارش پایاننامه/رساله باید به زبان فارسي و بر اساا

آرارین نهاده دساتورالومر و راهنمااي

تدوین پایاننامه هاي دانشگاه صنوتي اميرکبير باشد(.دستورالومر و راهنماي حاضر)

 تحویر پایاننامه انگليهي ،براي دانشجویان بينالملر با شرایط دستورالومر حاضر بالمانع اسا
و داشتن صفحه عنوان فارسي به همراه چكيده مبهوط فارسي30 ،صفحه براي پایانناماه ارشاد
و50صفحه براي رساله دکترا در ابتداي آن الزامي اس .
 دریاف

پایاننامه کارشناسي و کارشناسايارشاد ،بصاور نهاده الكترونيكاي مطااب راهنماا و

دستورالومر حاضر ميباشد.
 چاپ و صحافي رساله دکترا بصور پش و رو(دورو) الزامياس .
 رنگ جلد رساله چاپي دکترا باید "سفيد" رنگ و اطالعا مندرج " زرکوب" باشد.
 درصورتي که یك عنوان پایاننامه داراي دو نویهنده اس  ،فقط یكبار فایر و فرم اطالعا آن با
ذکر هر دو نویهنده بارگذاري و تكمير گردد.
 با توجه به اینكه در ورود2016یا باالتر ،احتمال تغيير ترتيب ذکر زیر فصرها وجود دارد لطفا در
انتهاااا باااه شااامارهدهاااي زیااار فصااارهاااا توجاااه نمایياااد کاااه بصاااور صاااحي باشاااد.
از راس به چپ :شماره فصر-زیرفصر-1زیرفصر-2زیرفصر 3و ...

به نام خدا

تعهدنامه اصالت اثر

تاريخ:

اینجانب نام و نام رانوادگي دانشجو متوهد ميشوم که مطالب مندرج در این پایان ناماه حاصار کاار
پژوهشي اینجانب تح

نظار و راهنمایي اساتيد دانشاگاه صانوتي اميرکبيار باوده و باه دساتاوردهاي

دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده اس

مطاب مقررا و روال متوارف ارجاع و در فهرسا

منابع و مآرذ ذکر گردیده اس  .این پایان نامه قبالً براي احراز هاي مادره ها ساط یاا بااالتر ارا اه
نگردیده اس .
در صور اثبا تدلف در هر زمان ،مدره تحصيلي صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار سااقط
بوده و دانشگاه ح پيگيري قانوني رواهد داش .
کليه نتایج و حقوق حاصر از این پایان نامه متول به دانشگاه صانوتي اميرکبيار مايباشاد .هرگوناه
استفاده از نتایج علمي و عملي ،واگذاري اطالعا به دیگران یا چاپ و تكثيار ،نهادهبارداري ،ترجماه و
اقتبااا

از ایاان پایااان نامااه باادون موافقاا کتبااي دانشااگاه صاانوتي اميرکبياار ممنااوع اساا .

نقر مطالب با ذکر مآرذ بالمانع اس .
در صفحه توهدنامه اصال

اثر ،در قهم

باال سم چپ ،تاریخ دفاع رود را جایگزین تاریخ نوشته شده

کنيد.
همچنين در صفحه توهدنامه اصال

اثر ،در رط اول ،نام و نام رانوادگي رود را به صور کامر با ناام و

نام رانوادگي نمونه ،جایگزین کنيد .در انتهاي متن توهد ،در قهم امضا نيز بایاد ناام و ناام راانوادگي
کامر رود را وارد نماید.

نام و نام رانوادگي دانشجو
امضا

در صورت تمایل این صفحات (به صور صفحا مجزا) نیز اضافه شود:
(اختیاری)

 صفحه تقدیم
نویهنده پایاننامه ،درصور تمایر ميتواند براي سپاسگزاري پایاننامه رود را به شدص یا اشداص
و یا ارگان راصي تقدی نماید.

 صفحه تقدیر و تشکر
نویهنده پایاننامه ميتواند مراتب امتنان رود را نهب

به استادراهنما و استادمشاور و یا دیگر

افرادي که طي انجام پایاننامه به نحوي او را یاري و یا با او همكاري نمودهاند ابراز دارد.

چكيده

چکیده
چكيده باید جامع و بيانکننده رالصهاي از اقداما انجامشده باشد .در قهم چكيده ،چكيده پایاننامه
رود را که حداکثر ميتواند شامر 250کلمه باشد ،بنویهيد .در آرر چكيده و در قهم واژگان کليادي،
کلما کليدي رود را وارد کنيد .کلما کليدي بين 3تا 5کلمه ميتواند باشد که طبا فرما بایاد باا
ویرگول از ه جدا شوند.

واژههای کلیدی:
کليدواژه اول ،... ،کليدواژه پنج (نوشتن سه تا پنج واژه کليدي ضروري اس )

نکات کاربردی برای نوشتن چکیده مقاله:


چكيده مقاله را بود از اتمام کامر پژوهش بنویهيد .با این کار ایدههاي بهتري براي ارا ه در چكيده رواهيد داش .



به جاي استفاده از نقر قول هاي مهتقي  ،از توبير و تفهير رودتان استفاده کنيد.



چكيده مقاله را باید طوري بنویهيد که رواننده بدون اینکه بدواهد به متن اصلي مراجوه کند متوجه موضوع آن شود.



نيازي نيه در چكيده به منبع اشاره کنيد.



در چكيده مقاله ،متوني را که دارر مقاله نوشته اید کپي نكنيد.

از نوشتن موارد زیر در چکیده باید خودداری کرد:


پيشزمينه تحقي که براي رواننده بيش از حد عمومي باشد(فرضاس رواننده حداقر پيشزمينهاي درموضوع تحقي دارد)



مواردي که در مقاله پوشش داده نشده اس



کلماتي که بيش از اندازه تدصصي یا عمومي باشند



توریف کلما کليدي



عبار هاي ریاضي



جزیيا غير ضروري که بهتر اس در مقدمه بيان شوند
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1

فصر اول :مقدمه

مقدمه
فون هاي  B Titr ،B Nazaninو  B royaبراي متون فارساي و فونا  Times New Romanباراي
متنهاي انگليهي الزم اس  .پس حتما از وجود این فون ها در نرم افزار  wordرود مطمئن شوید(فون
هاي  Nazaninو  Titrو  Royaنيز در برري سيهت ها نصب ههتند ولي مه اس سري  Bاین فون
ها استفاده شود) .درصور عدم وجود این فون ها ،ابتدا حتما آنهاا را نصاب کنياد .اساتایر مرباوط باه
 Headingها در این فایر تنظي شده اس لذا مه اس از این فایر براي تدوین پایاان ناماه اساتفاده
کنيد .همچنين از نرم افزار  Microsoft Officeثب شده ( )Registerاستفاده کنيد و چنانچه نرم افزار
شما رطاي ثب ميدهد آن را غيرفوال و مجددا نصب و فوال کنيد.
مواردي که باید در صفحه اول انجام شود به ترتيب زیر مي باشد:
-1

ابتدا در قهم نام دانشكده ،نام دانشكده رود را بدون تغييري در فون و سایز وارد کنيد.

-2

در قهم مربوط به گرایش ،رشته و گرایش رود را بنویهيد.

-3

عنوان پایاننامه رود را جایگزین عنوان پایاننامه نمونه کنيد.

-4

در قهم نگارش ،نام و نام رانوادگي دانش آمورته باید وارد شود .بنابراین دراین قهم نام و

نام رانوادگي کامر رود را بنویهيد.
-5

نام و نام رانوادگي استاد/استادان راهنما را در قهم

استاد راهنما وارد کنيد .اگر استاد راهنماا

بيشتر از یك نفر باشد ،باید به ترتيب حروف الفبا زیر ه نوشته شود.
-6

نام و نام رانوادگي استاد/استادان مشاور را در قهم استاد مشاور جاایگزین کنياد .اگار اساتاد

مشاور بيشتر از یك نفر باشد ،اسامي آنها را به ترتيب حروف الفبا زیر ه بنویهيد.
-7

ماه و سال رورشيدي دفاع از پایاننامه رود را با سال و ماه پایاننامه نمونه جایگزین کنيد ،مااه

مورد نظر به حروف و سال به عدد نوشته شود .فصر مقدمه یك پایان نامه ،با بيان نياز موضاوع ،توریاف
مهئله و اهمي آن در یك یا چند بند (پاراگراف) آغاز ميشود 1و با مرور پيشينه موضوع (سابقه کارهاي

 1شروع مقدمه نباید چنان طوالني باشد که هدف اصلي را تح تاثير قرار دهد.
2

فصر اول :مقدمه

انجامشده پيشين که ارتباط مهتقيمي با مهئله مورد بررسي دارند) ادامه ميیابد .سپس در یك یا دو بند
توضي داده ميشود که در این پایان نامه ،چه دیدگاه یا راهكار جدیدي نهب به مهئله (موضوع) ماورد
بررسي وجود دارد .بهعبار دیگر نوآوريها بهصور کامالً شفاف و صری بيان ميشود .در ادامه ممكان
اس

به نتایج بدس آمده نيز بهطور مدتصر و کلي اشاره شاود .در آرارین بناد از مقدماه باه محتاواي

فصرهاي بودي پایان نامه بهارتصار اشاره ميشود.
 نکات مربوط به عنوان ایجاد و حذف فصلها ،سرفصلهای اصلي و سرفصلهاای فرعاي هاربخش ،به شرح زیر است:
-1

پایاننامه نمونه براي 5فصر طراحي شده اس  ،چنانچه توداد فصرهاي پایاننامه شما ،کمتاراز

پنج فصر اس  ،فصول اضافه را پاه کنيد.
-2

اگر توداد فصرهاا ،بيشاتر از پانج فصار باشاد ،باراي اضاافه کاردن یاك فصار جدیاد ،بایاد

قهم ) (Sectionجدیدي ایجاد کنيد .براي ایجاد یك قهم

جدید باا تنظيماا متفااو نهاب باه

قهم قبر در یك فایر ورد ،کافيه مكان نما را در جایي که باید قهم جدید آغاز شود (مثال پس از
اتمام فصر )5قرار دهيد .سپس از تب  Page Layoutو از گروه  ،Page Setupروي دکمهي بازشوندهي
 Breaksکليك کنيد .همان طور که ميبينيد ،چهار نوع  Section Breakوجود دارد:
•

 : Next Pageفصر جدید از صفحهي بود شروع ميشود.

•

 Continuous :بدون شكه صفحه ،فصر جدید در ادامهي فصر قبلي شروع ميشود.

•

 Even Page :فصر جدید از ندهتين صفحهي زوج بودي آغاز ميشود.

•

 Odd Page :فصر جدید از ندهتين صفحهي فرد بودي آغاز ميشود.

3

فصر اول :مقدمه

شكر :1نحوه سار قهم

جدید

مطاب شكر ( )1گزینه  Next Pageرا انتداب کنيد .در ادامه براي تنظاي ساربرگ فصار جدیاد ،در
قهم سربرگ صفحه دوبار کليك کنيد تا قابلي

ویرایش آن فوال شود و بدش Header and Footer

 Toolsبه تبها اضافه شود .در تب  Designو در گروه  ،Navigationدکماهي  Link to previousرا
پيدا کنيد .همان طور که ميبينيد ،این دکمه به طور پيشفرض روشن اسا  .روي آن کلياك کنياد تاا
دکمه راموش شود و ارتباط این فصر با فصر پيشين قطع شود .اکناون اگار ساربرگ قهام فولاي را
ویرایش کنيد ،سربرگ قهم

قبلي تغيير ندواهد کرد .براي اینكاار بایاد گزیناه  Link to Previousرا

غيرفوال کرد.
براي سرفصر ها مطاب جدول « جدول  1-4قل هاي فارسي» اقدام کنيد و یكي از سرفصر مورد نظار
را در این قالب کپي کنيد و بود جایگزین ) (pasteکنيد ،چنانچه بود از جایگزین کردن شماره سرفصار
به هر دليلي دچار به ریدتگي شد از راس باه چاپ ،عادد چهاارم را تغييار داده و ساپس ماتن آن را
ویرایش کنيد.
 در هرقسمتي از پایاننامه که نیاز به جدول دارید ،مراحل زیر را انجام دهید:-1

یكي از جدولهاي موجود در متن نمونه همراه با عنوان آن به طور کامر انتداب کنيد.

-2

با کليد ترکيبي  ctrl+cآن جدول را کپي کنيد.

-3

سپس به محر مورد نظر رفته و درآنجا با کليد ترکيبي ctrl+vجدول را جایگزین( )pasteکنيد.
4

فصر اول :مقدمه

-4

دادههاي مورد نظر رود را در جدول وارد کنيد.

-5

اگر در جدول انتدابي نياز به اضافه کردن سطر یا ستون اس  ،بر روي جدول کليك راس کرده

و از گزینه  ،Insertعمليا مورد نظر را انتداب کنيد(شكر .)2

شكر  :2اضافه کردن سطر یا ستون در جدول

-6

اگر توداد سطر و ستون جدول شما ،کمتر از جدول انتدابي اس  ،در این حال نيااز باه حاذف

تواادادي سااطر یااا سااتون داریااد .بااراي اینكااار باار روي جاادول کليااك راس ا کاارده و بااا انتداااب
گزینه ،…Deletecellsپنجره زیر باز ميشود (شكر ،)3براي حذف سطر اضافي گزینه سوم و براي حذف
ستون اضافي گزینه چهارم را انتداب کنيد.

5
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شكر  :3حذف سطر یا ستون در جدول

اگر به هر دليلي دچار به ریدتگي شدید مطاب « جدول  2-4قل هاي فارسي» از سبك) (Styleمورد
اشاره اساتفاده و در آخر هم برای تهیه فهرست جداول  ،از استایل  TABLE TITLEفهرسات
گیری کنید.
 برای قرار دادن عکس در پایان نامه ،باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:-1

یكي از عكسهاي موجود در متن پایاننامه نمونه همراه با عنوان آن به طور کامر انتداب کنيد.

-2

با کليد ترکيبي  ctrl+cآن عكس را کپي کنيد.

-3

سپس به محر مورد نظر رفته و در آنجا با کليد ترکيبي  ctrl+vعكس را جایگزین کنيد.

-4

روي عكس کليك راس کرده مطاب شكر  ،4گزینه …change pictureانتداب کنيد.

شكر :4تغيير عكس در پایاننامه

-5

با انتداب گزینه باال ،صفحه زیر باز ميشود ،از قهم جهتجو ) ،(Browseعكس ماورد نظار را

انتداب کرده و جایگزین عكس فولي ميکنيد.
-6

متن موردنظر رود را جایگزین متن عكس انتدابي کنيد .البته نباید در سایز و فون آن تغييري

دهيد.
6
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اگر به هر دليلي دچار به ریدتگي شدید مطاب « جدول  3-4قل هاي فارسي» از سابك ماورد اشااره
استفاده و در آخر هم برای تهیه فهرست جداول  ،از سبک  PIC TITLEفهرستگیری کنید.
بوداز وارد و جایگزین کردن کامر مطالب رود در پایاننامه نمونه ،به قهم فهرس مطالب برگردید.
 -18براي بروزرساني فهرس ها(مطالب ،اشكال و جداول) ،بر روي جدول فهرس

مورد نظر کليك راس

کرده و گزینه  Update Fieldرا انتداب کنيد(.شكر .)5

شك :5انتداب گزینه بروزرساني فهرس

 -19بود از انتداب این گزینه ،پنجره زیر باز ميشود(شكر ،)6براي بروزرساني کامر فهرس
را انتداب کنيد .فهرس جدید براي پایاننامه شما سارته ميشود.
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شكر :6بروز رساني کامر فهرس

در آخر هم در خصوص فهرست گیری در صورتي که با جایگزین کردن فهرست دچار مشکل
و

شدید از  HEADING1و HEADING2

 HEADING3و HEDING4

مطابق

دستورالعمل زیر فهرستگیری نمایید.
نحوهی نوشتن فهرست مطالب
از سربرگهاي موجود در صفحهي ورد رود وارد سربرگ  Referencesشوید و بر روي گزینهي Table

 of Contentsکليك کنيد.
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با کليك بر روي  Table of Contentsنمونه حال هاي پيش فرض فهرس بندي در ورد به صور الگو
برایتان به نمایش در ميآید .که با انتداب هر کدام از آنها فهرس
اضافه ميشود.

9
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باید توجه داش

که فهرس

ایجاد شده براي زبان فارسي مناسب نيه  ،کافي اس

تا کر فهرس

را

انتداب کرده و سپس در تب  Homeبر روي گزینهي  Right-to-Leftکليك کنيد تا فهرس از راس
به چپ قرار گيرد.

حاال به ویرایش فهرس

ميرسي  ،ميتواني عبار

“فهرس ” را قرار دهي و با استفاده از قهم

 Contentsرا پاه کرده و به جاي آن عبار

 Fontنوع فون

به دلدواه تنظي کني .
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مشخصات یک پایان نامه و گزارش علمي
اگرچه براي همه انواع نوشتهها ،مشدصا و ویژگيهاي واحد و مويني نميتوان ذکر کرد ،با این حال در
یك پایان نامه یا گزارش علمي باید نكا و موارد کلي که در این فصر ذکر ميشود ،بطور کامار رعایا
شده باشد.
دق کنيد که پس از عنوان فصر باید حداقر توضيحي کوتاه در مورد موضوع نوشته شود و نميتوان
مهتقيماً بود از آن عنوان بدش را نوش و همين طاور پاس از عنااوین بداشهاا و زیاربدشها(.مانناد
دستورالومر حاضر)

 -1-2برخورداری از غنای علمي
یك پایان نامه باید پيش از هر چيز بهلحاظ علمي از غناي الزم برروردار باشد .یوني هدف و پيام روشني
داشته باشد و از پيشزمينه علمي ،بيان دالیر علمي ،ارجاعا مورد نياز و نتيجهگيري شفاف بهره ببرد.

-2-2ارجاع بهموقع و صحیح به منابع دیگر
هر جملهاي که در یك پایان نامه نوشته ميشود یا یك جمله کامالً بدیهي اس یا بایاد دليار آن بياان
شود و یا اینكه باید به منبوي که آن موضوع را نقر یا اثبا کرده ،ارجاع داده شود .اگر مطلب یا گفتاري
از منبوي عيناً در گزارش نقر ميشود ،باید آن مطلب دارر گيومه قرار گيرد و باا ذکار ماراذ و شاماره
صفحه ،به آن اشاره گردد.

 -3-2سادهنویسي
سادگي از ضروریا یك نوشته اس  .نویهنده باید ساده ،روان و در عاين حاال شايوا و رساا بنویهاد و
عبارا مبه  ،جمال پيچيده و کلما نامأنو

در نوشته رود بهکار نبرد .اگر چه افراط در این امر نيز،
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به شيوایي نوشته صدمه ميزند .به کارگيري لغا و اصطالحا دشوار و دور از ذهن و عبارا و جماال
نامنظ و مبه موجب ایجاد اشكال در فه رواننده رواهد شد.
براي سادهنویهي باید در حد امكان از بهکارگيري کلما «ميبایه »« ،بایهتي»« ،گردید»« ،بوده
باشد» و مانند آنها که تكلفآور ،غلط مصطل و یا غيرشيوا ههتند ،بهجاي «باید»« ،اس »« ،شد» و مثر
آنها ،اجتناب شود .همينطور« ،درجه » نميتواند جایگزین روبي براي کلمه رواني مثر «براي» باشاد.
کلما و جمال روان و ساده ميتوانند اغلب مفاهي را براحتي منتقر کنند.
دق در تنظي بندها (پاراگرافها) نيز کمك شایاني به رواني و سادگي فه مطلب ميکند .بنادهاي
طوالني نيز مانند جمال طوالني ميتوانند رهتهکننده باشند و رواننده را سردرگ کنند .یك بند نباید
کمتر از سه یا چهار سطر یا بيشتر از  10تا  15سطر باشد.
 -1-3-2وحدت موضوع
نویهنده باید در سراسر نوشته از اصر موضوع دور نيافتد و تمام بحا هاا ،مثاالهاا و اجازاي نوشاته باا
هماهنگي کامر ،پيرامون موضوع اصلي باشد و تاثيري واحد در ذهن رواننده القا کند.
 -2-3-2اختصار
پایان نامه یا گزارش علمي باید در حد امكان ،مدتصر و مفيد باشد و از بحا هااي غيار ضاروري در آن
پرهيز شود .نوشتن مطالب ارزشمندي که هي ربطي به موضوع ندارد ،فاقد ارزش علمي اس .
 -3-3-2رعایت نکات دستوری و نشانهگذاری
در سراسر پایان نامه باید قواعد دستوري رعای شود و ارکان و اجزاي جمله در جاي مناسب راود آورده
شود .همچنين رعای قواعد نشانهگذاري سبب ميشود کاه بياان نویهانده روشان باشاد و روانناده باه
سهول و با کمترین صرف انرژي مطالب را مطالوه و دره کند.

13

فصر دوم :مشدصا یك پایان نامه و گزارش علمي

 -4-3-2توجه به معلومات ذهني مخاطب
نویهنده باید همواره مداطب رود را در برابر رود تصور کناد و باا توجاه باه مولوماا ذهناي مداطاب
تمامي پيشنيازهاي الزم براي دره مطالب مورد بح را ،از پيش براي مداطب فراه کند.
 -5-3-2رعایت مراحل اصولي نگارش
هر کار علمي زماني به بهترین شكر قابر انجام اس که بر اسا

یك برنامهریزي مشادص انجاام شاود.

تهيه یك متن علمي با کيفي نيز نيازمند برنامهریزي مناسب و اجراي منظ آن ميباشد .مراحر نگارش
را عموماً ميتوان به ترتيب زیر درنظر گرف :
 تهيه فهرستي از عناوین اصلي و فرعي که باید نوشته شود
 اولوی بندي و تويين ترتيب منطقي فصرها و بدشهاي گزارش
 گردآوري اطالعا اوليه راجع به هر بدش و زیربدش
 تدوین مطالب جدیدي که باید به قل نگارنده به گزارش اضافه شود
 تایپكردن مطالب با رعای کامر نكاتي که در این دستورالومر آموزش داده ميشود
رعای نظ و ترتيب در اجراي مراحر ذکر شده ه فرآیند تهيه پایاان ناماه یاا گازارش علماي را باراي
نگارنده آسان ميکند و ه کيفي نگارش را به ميزان قابر توجهي افزایش ميدهد.
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نگارش صحیح
نگارش صحي یك پایان نامه در فه آسان آن بهيار موثر اس  .در این فصر مهمترین قواعد نگارشي که
باید مورد توجه جدي نگارنده قرار گيرد ،به ارتصار بيان ميشود .ایان قواعاد را مايتاوان در محورهااي
اصلي زیر دستهبندي کرد:


فارسينویهي



رعای امالي صحي



رعای قواعد نشانهگذاري

 -1-3فارسينویسي
در حد امكان سوي کنيد به جاي کلما غيرفارسي از مواادل فارساي آنهاا اساتفاده کنياد ،باهویاژه در
مواردي که موادل فارسي مصطل و رایج اس  .بهطور مثال استفاده از کلمه «لذا» بهجاي «براي همين»
یا «بههمين دلير» توجيهي ندارد .همچناين کلماه «پاردازش» زیبااتر از «پروساس» و مواادل فارساي
«ریزپردازنده» مناسبتر از «ميكروپروسهور» اس  .در این گوناه ماوارد چنانچاه احتماال عادم آشانایي
رواننده با موادل فارسي وجود دارد ،یا اصطالح غيرفارسي مومولتر اس  ،در اولين ظهور کلمه فارساي،
اصر غيرفارسي آن بهصور پاورقي آورده شود .اگر بهناچار بایاد کلماا انگليهاي در الباهالي جماال
گنجانده شوند ،از هر طرف یك فاصله بين آنها و کلما فارسي پيش و پس از آنها درنظار گرفتاه شاود.
چنانچه در پایان نامه از مدتصرنویهي 1استفاده شود ،الزم اس در اولين استفاده ،تفصير آن در پااورقي
آورده شود.
مثالً :همگي ميداني که از سيهت توياين موقويا فراگيار ( 2)GPSمايتاوان باراي توياين موقويا
جغرافيایي یك وسيله پرنده استفاده کرد.
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 -2-3رعایت امالی صحیح فارسي
رعای امالي صحي فارسي به مطالوه و دره راح تر کمك ميکند .همچنين در نوشتههاي فارسي باید
در حد امكان از همزه « ء ،أ ،ؤ ،ة ،إ ،ئ» استفاده نشود .بهعنوان مثال «اجزاء هواپيما» و «آ ين نگاارش»
ناصحي  ،اما «اجزاي هواپيما» و «آیين نگارش» صحي ههتند.

 -3-3رعایت قواعد نشانهگذاری
منظور از نشانهگذاري بهکاربردن عالم ها و نشانههایي اس که روانادن و فها درسا یاك جملاه را
ممكن و آسان ميکند .در ادامه نشانههاي مومول و متداول در زبان فارسي و موارد کاربرد آنها به ارتصار
مورفي ميشوند.
-1-3-3

ویرگول و نقطه

نقطه نشانه پایان یك جمله اس  .پيش از نقطه نباید فاصله گذاشته شود و پاس از آن یاك فاصاله الزم
اس و بيشتر از آن صحي نيه .
ویرگول نشانه ضرور یك مك کوتاه اس و در موارد زیر بهکار ميرود:
 در ميان دو کلمه که احتمال داده شود رواننده آنها را با کهره اضافه بدواند ،یا نبودن ویرگاول
موجب بروز اشتباه در رواندن جمله شود.
 در موردي که کلمه یا عبارتي به عنوان توضي  ،در ضامن یاك جملاه آورده شاود .ماثالً باراي
کنترل وضوي فضاپيماها ،بهدليار آنکاه در راارج از جاو ههاتند ،نمايتاوان از بالاكهااي
آیرودیناميكي استفاده کرد.
 جداکردن بدشهاي مدتلف یك نشاني یا یك مرجع
پيش از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم اس و بيشتر از آن صحي نيه .
 -2-3-3دو نقطه
موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:
17
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 پيش از نقر قول مهتقي
 پيش از بيان تفصير مطلبي که به اجمال به آن اشاره شدهاس .
 پس از واژهاي که موني آن در برابرش آورده و نوشته ميشود.
 پس از کلما تفهيرکننده از قبير «یوني» و ...
پيش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم اس و بيشتر از آن صحي نيه .
-3-3-3

گیومه

موارد کاربرد گيومه عبارتند از:
 وقتي که عين گفته یا نوشته کهي را در ضمن نوشته و مطلب رود ميآوری .
 در آغاز و پایان کلما و اصطالحا علمي و یا هر کلمه و عبارتي که باید باهصاور ممتااز از
قهم هاي دیگر نشان داده شود.
 در ذکر عنوان مقالهها ،رسالهها ،اشوار ،روزنامهها و ...
-4-3-3

نشانه پرسشي

پيش از «؟» نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم اس و بيشتر از آن صحي نيه .
-5-3-3

خط تیره

موارد کاربرد رط تيره عبارتند از:
 جداکردن عبار هاي توضيحي ،بدل ،عطف بيان و ...
 بهجاي حرف اضافه «تا» و «به» بين تاریخها ،اعداد و کلما

-6-3-3

پرانتز

موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:
 بهموني «یا» و «یوني» و وقتي که یك کلمه یا عبار را براي توضي بيشتر کالم بياورند.
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 وقتي که نویهنده بدواهد آگاهيهاي بيشتر (اطالعا تكميلي) به رواننده عرضه کند.
 براي ذکر مرجع در پایان مثالها و شواهد.
نكته :بين کلمه یا عبار دارر پرانتز و پرانتز باز و بهته نباید فاصله وجود داشته باشد.
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سبک ها و قلم ها
در توریف سبكهاي مدتلف این دستورالومر از قل هاي B Nazanin ،و  Times New Romanاستفاده
شدهاس که رصوصيا کامر آنها در بدشهاي بودي تشری ميگردد.

 -1-4قلمهای فارسي
اندازه و سبك قل هاي فارسي قابر استفاده در قهم هاي مدتلف یك گزارش در جادول  1-4نشاان داده
شدهاس .
جدول  1-4قل هاي فارسي
موقوي استفاده از قل

اندازه قل

نام سبك

متن

B Nazanin 14

Normal

عنوان فصر

B Nazanin 18

Heading1



زیرفصر 1

B Nazanin 16

Heading 2



زیرفصر 2

B Nazanin 14

Heading 3



زیرفصر 3

B Nazanin 14

Heading 4



زیرفصر 4

B Nazanin 13

Heading 5



زیرفصر 5

B Nazanin 13

Heading 6



عنوان جداول

B Nazanin 13

*Table Title



فهرس جداول

عنوان اشكال

B Nazanin 13

*Pic Title



فهرس اشكال

متن جداول

B Nazanin 13

*In Table

متن جداول راس نویس

B Nazanin 13

*In Table R

متن اشكال

B Nazanin 13

*In Pic

مراجع (قهم عادي)

B Nazanin 13

*FarsiRef

مراجع (قهم پررنگ)

B Nazanin 13

*RefB

توضيحا کد برنامهنویهي

B Nazanin 11

*CodeComment

B Nazanin 13

*App Table Title

عنوان جداول پيوس
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عنوان اشكال پيوس

B Nazanin 13



*App Pic Title

 -2-4قلمهای انگلیسي
اندازه و سبك قل هاي انگليهي قابر استفاده در قهم هاي مدتلف یك گزارش در جدول  2-4نشان داده
شدهاس  .اندازه قل هاي انگليهي یك شماره کوچكتر از فارسي مي باشد.
جدول  2-4قل هاي انگليهي.
موقوي استفاده قل

اندازه قل

سبك

متن

13 Times New Roman

Normal

زیرفصر 1

15 Times New Roman

Heading 2



زیرفصر 2

13 Times New Roman

Heading 3



زیرفصر 3

13 Times New Roman

Heading 4



زیرفصر 4

12 Times New Roman

Heading 5



زیرفصر 5

12 Times New Roman

Heading 6



عنوان جداول

12 Times New Roman

*Table Title



عنوان اشكال

12 Times New Roman

*Pic Title



متن جداول

12 Times New Roman

*In Table

متن جداول راس نویس

12 Times New Roman

*In Table R

متن اشكال

12 Times New Roman

*In Pic

مراجع (قهم عادي)

12 Times New Roman

*EnRef

مراجع (قهم پررنگ)

12 Times New Roman

*RefB

توضيحا کد برنامهنویهي

10 Courier New

*CodeComment

کد برنامهنویهي

10 Courier New

*Code

کد برنامهنویهي (پررنگ)

10 Courier New

*CodeBold



12 Times New Roman

*App Table Title



عنوان جداول پيوس
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App Pic Title*

عنوان اشكال پيوس

12 Times New Roman

) فرمولها(روابط ریاضي-3-4
 تماامي نمادهااي.  از کاارآیي راوبي برراوردار اساEquation Editor  ابزار،براي نوشتن روابط ریاضي
 همچنين از شماره گذاري مناسب مطاب با فصر مذکور استفاده. موردنياز در این ابزار پيشبيني شدهاس
.شود
F  ma

)0-1(

E  m c2

)0-2(

 cos( x) dx  sin( x)

)0-3(

 این الگو با. پيروي ميشود4-4  و3-4در تنظي قل و سبك و اندازه فرمولها از الگوي ارا هشده در جدول
. هماهنگي داردWord تنظيما پيشفرض نرمافزار
. قل و سبك فرمولها3-4جدول
Bold Italic

مورد کاربرد

سبك

قل

Variable

Variable

Times New Roman



Function

Function

Times New Roman



f (x)

L.C.Greek

L.C.Greek

Symbol





U.C.Greek

U.C.Greek

Symbol

Matrix-Vector

Matrix-Vector Times New Roman

مثال
x




Ax  bu

Number

Number

Times New Roman

Text

Text

Times New Roman

if a  1

Constant Parameter

Text

Times New Roman

E  m c2

Unit

Text

Times New Roman

5 N / m2

Math Operator

Text

Symbol

 x dx

Math Function

Text

Times New Roman

sin(x)
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جدول  4-4اندازه فرمولها.
Size
12pt
7pt
5pt
18pt
12pt

Position
Full
Subscript/Superscript
Sub-Subscript/Superscript
Symbol
Sub-Symbol

 -4-4فاصلههای افقي و عمودی
تنظي فاصلهها به روانایي متن ،تفكيك مناسب بدشهاي مدتلف یك پایان نامه و زیبایي صفحا کماك
ميکند..
-1-4-4

فاصله کلي از چهار طرف کاغذ

حاشيه از باال  3سانتيمتر(1/2این ) ،از پایين  3سانتيمتر( 1/2این ) ،از چپ  2/5سانتيمتر ( 1ایان ) و از
سم راس کاغذ  3سانتيمتر( 1/2این ) درنظر گرفته ميشود.
-2-4-4

فاصله خطها

فاصلة بين رطها بایهتي  1.2باشد .کافي اس این کار یك بار روي سبك  Normalاعمال گردد.
 -3-4-4فاصلههای تفکیککننده
با تنظي فاصلهها ميتوان تفكيك بدشهاي مدتلف یك پایان نامه را سادهتر کرد تا هنگاام مطالواه دره
مطالب آسانتر باشد .برري از فاصلههایي که بهمنظور تفكيك بندها و عناوین بهکار مايرود ،باهشارح زیار
ميباشد.
 پيش از هر بند یك فاصله عمودي به اندازه  6 ptقرار ميگيرد .این فاصله باید باهصاور دساتي
وارد شود.
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 بند اول که در زیر عنوان آورده ميشود ،از اول رط شروع شده و سایر بندها با  5فاصله رالي از
سر سطر شروع ميشوند.
 پيش از هر تيتر (بدش /زیاربداش /زیارزیاربداش) یاك فاصاله عماودي باهترتياب باه انادازه
( )15/20/27 ptقرار ميگيرد .فاصله عمودي پيش از عنوان فصر 30 pt ،ميباشد.

 -5-4فواصل بین کلمات
ريلي اوقا استفاده یا عدم استفاده از فاصله ضروري اس که در ادامه به مواردي از آن اشاره ميشود.
 -1گذاشتن بيش از یك فاصله ( )Spaceبين کلما مجاز نميباشد .بهعناوان مثاال «اصاول نگاارش»
صحي  ،و «اصول نگارش» ناصحي ميباشد.
 -2پيش از عنوان اشكال و جداول و پس از شماره شكر یا جدول ،دو فاصله رالي قرار ميگيرد.

 -6-4جدانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاصله بین آنها
گاهي الزم اس

اجزاي یك کلمه از یكدیگر جدا نوشته شوند ،بدون آنكه بين آنها فاصله گذاشته شود (مثر

کلمه «مايشاود» یاا «جدانوشاتن») .باه ایان منظاور باين دو بداش کلماه ماورد نظار از > <Ctr+-یاا
> )SS( <Shift+Spaceاستفاده کنيد.
تقریباً تمامي کلما مرکب در زبان فارسي باید از ه جدا نوشته شوند؛ به استثناي صفا فاعلي مانند
«عملگر»« ،باغبان» و یا «دانشمند» و کلماتي نظير «اینكه»« ،آنها».

 -7-4فهرست گزارش ،فهرست شکلها و فهرست جداول
اگر از این الگو براي تهيه پایان نامه استفاده کنياد ،پاس از اتماام یاا در حاين تكميار آن مايتوانياد باا
راس کليك روي فهرس فولي ،آن را بهروز کنيد (توسط گزینه  .)update fieldفهرس جداول و اشاكال
نيز بههمين صور قابر بهروزشدن ميباشد.
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 -8-4سربرگ و تهبرگ )(Header and Footer
سربرگ و تهبرگ را ميتوان از منوي  Insertانتداب کرد .به قاابهاایي کاه در قهام بااال و پاایين بااز
ميشود ،بهترتيب سربرگ و تهبرگ گفته ميشود .در سم راس سربرگ ،عنوان هر فصر نوشته ميشود.
در زیر این دو قهم یك رط پررنگ قرار ميگيرد و در تهبرگ ،شماره صفحه نوشته مي شود.

 -9-4جداول ،منحنيها ،شکلها
جداول و اشكال هر فصر باید از شماره  1بههمراه شماره فصر مربوطه شمارهگذاري شود و در دارر ماتن
(بالفاصله پس از بندي که به آن شكر یا جدول ارجاع داده شده) آورده شود .در متن باید به تمامي جداول
و شكرها ارجاع داده شود .در عنوان جداول و شكرها نام کمي یا پدیده مورد مطالوه ذکر ميشود .عنوان
جداول در باالي جدول و عنوان شكر در پایين ان ذکر گردد( .مشابه جدول  5-4و شكر )1-4

جدول 5-4عنوان جدول.
کار ) (WUزمان (ثانيه)
85/37

54

روش
چند شبكهاي

شکل 1-4فرایند کواکستروژن.
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 -10-4ارجاع به جداول ،شکلها ،روابط ،مراجع و بخشها
 هرگز نباید یك شكر یا جدول پيش از مورفي آن ،در متن ظاهر شود.
 بين شماره شكر (یا جدول) و کلمه پيش از آن (شكر یا جدول) باید حتماً یك فاصله قرار گيرد.
بهعنوان مثال «شكر  »2-2صحي  ،و «جدول »2-2ناصحي اس .
 براي ارجاع به شكرها و جداول نباید از پرانتز استفاده شود .بهعنوان مثال «جدول ( »)2-2غلاط
اس .
 ارجاع به روابط ریاضي همواره باید پس از درج رود آن روابط در متن صور گيرد.
 براي ارجاع به روابط ریاضي از شماره آنها در دارر پرانتز استفاده ميشود؛
 بااااراي ارجاااااع بااااه چنااااد مرجااااع ،آنهااااا را بااااا ویرگااااول جاااادا کنيااااد]2 ،1[ :
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بررسي ساختار پایان نامه
به منظور استفاده از شيوهاي مناسب در تهيه یك پایان نامه ،باید روندي رااص دنباال شاود .ایان روناد
ممكن اس تا حدودي شبيه به یك چك ليه باشد ،اما تبوي از این روناد سابب مايشاود در پایاان
گزارشنویهي ،نيازي به صرف زمان فراوان براي ویرایش نهایي پایان ناماه نباشاد .از ایان رو و باه دليار
اینكه ویرایش گزارش پایان نامه نياز به حوصله کافي دارد و در صور استمرار ،باع کااهش حهاساي
در رعای ملزوما ميشود ،به همين دلير انجام ویرایش در پایان هر فصر ،توصيه ميشود.

 -1-5بررسي سرفصلها
پس از هر سرعنوان ،الزم اس که متني هر چند مدتصر نوشته شود .هي گاه پس از یك سرعنوان ،نباید
بدون ظهور متن ،سرعنوان دارلي شروع شود .در متن آغازین هر سرعنوان ،الزم اس که محتواي فصار
یا بدش و دلير وجود آنها ،بهمنظور ایجاد فضاي ذهني در رواننده ،بيان شود.

 -2-5بررسي ساختار کلي
بهتر اس

در صور تشابه فصرهاي مدتلف ،از سارتار یكهان براي آنها استفاده شود .مثال حالتي را در

نظر بگيرید که گزارشي براي متن یك برنامه نوشته ميشود .از آنجا که موموال برنامه از یكسري واحاد
تشكير شدهاس  ،ميتوان براي مورفي واحدها ،از ابتدا سارتار کلي توریف کرد .مثال ابتدا نقاش واحاد،
سپس جایگاه آن در کر برنامه ،پس از آن سارتار دارلي واحد ،مورفاي عملياا هااي دارلاي و رواباط
پيادهسازيشده و  ...بيان شود.

 -3-5بررسي مفهومي
پس از این که سارتاردهي صور گرف و در سارتار یادشده مطالب دستهبندي شد .ميتوان نهب باه
مطالوه مفهومي مطالب اقدام کرد.
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 -4-5مطالعه مفهومي و جملهبندی
سوي شود هنگام مطالوه مفهومي به مباح

ویرایشي کمتر توجه شود و مفاهي جمال  ،توریف بنادها،

موقوي بندها ،بررسي صح ارجاعا و مهایر مرتبط به مفهوم گزارش ،مورد توجاه قارار گيارد .بهتار
اس تصمي گيري در مورد بندها مشدصا بهعنوان یك قدم انجام شود.

 -5-5تنظیم بندها
بند اول که در زیر عنوان آورده ميشود ،از اول رط شروع شده و سایر بنادها باا  5فاصاله راالي شاروع
مي شوند ،تصمي گيري در مورد بندها و تنظي آنها ،یكي از ملزوما اصلي یك گزارش پایان نامه اسا .
بهمنظور انجام هوشمندانه این کار ،از توریف رودکار فاصلهدهي ( )Indentationبراي شروع بناد جدیاد
در الگو رودداري شدهاس  .عالوه بر این ،با توجه به اینكه در گزارشنویهي فني ،رواباط ریاضاي زیاادي
مورد استفاده قرار ميگيرد ،رودکارشدن فاصلهدهي ،باع ميشود که پس از هر رابطه ،بند جدید درنظر
گرفته شود که وضوي

مطلوبي نميباشد .بناابراین حاين نوشاتن ،الزم اسا

کاه نویهانده باهصاور

هوشمندانه با قراردادن  5فاصله رالي در ابتداي هر بند ،آن را متمایز کند (به بند بود توجه کنيد!).
باید توجه داش

که از قراردادن شكر ،در وسط یك بند رودداري شود .بناابراین شاكرهاا بایاد در

انتهاي بند مربوطه آورده شود و حتما پس از شكر باید بند جدید و با فاصلهدهي بياانشاده باراي بناد،
شروع شود .در مجموع ،بهجز بندي که بالفاصله پس از سرعنوان ميآید ،همواره یك بند باید با  5فاصله
رالي ،آغاز شود تا قابر تشديص باشد.
بهمنظور زیبایي بيشتر پایان نامه ،توصيه ميگردد در بين یك بند ،شكر و یا جدول قارار نگيارد .باا
این وجود پس از قرارگرفتن شكر یا جدول در ميان بندهاي یك سرفصر ،بند پاس از آن بادون فاصاله
ابتدایي آغاز مي گردد .چنانچه فرمولي نيز در ميان یك بند قرار مايگيارد ،پاس از درج فرماول ،بناد از
ابتداي رط آغاز ميشود و نيازي به  5فاصله رالي نيه .
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 -6-5بررسي قواعد نگارشي
مطالوه مفهومي گزارش ،ممكن اس گاهي باع تغيير در سارتار گزارش شاود .بناابراین پاس از اینكاه
بين مطالوه مفهومي و سارتاردهي ،توادل برقرار شد ،ميتوان نهب به ویرایش گزارش اقدام کرد .به این
منظور الزم اس

که یك بار گزارش پایان نامه بدون توجه به مفاهي آن و فقاط از نظار نگارشاي ماورد

بررسي قرار گيرد .در این راستا توجه به نكا زیر حا ز اهمي اس :
 -1فارسينویهي
 -2امالي صحي
 -3فواصر بين کلما
 -4موارد استفاده از  Shift Spaceبهجاي Space

 -5نقطهگذاري ،ویرگولگذاري و ...

 -7-5بررسي روابط
الزم اس

یك بار پایان نامه و برنامه هاي موجود بهمنظور بررسي مجادد صاح رواباط ،در مقایهاه باا

مرجع مورد استفاده ،مطالوه گردد .گاهي مشاهده ميشود که در ماشينکردن روابط و حتي استدراج آن،
رطا پدید ميآید .با توجه به اینكه موموال پس از استدراج روابط ،از آنها در برنامههاي رایانهاي اساتفاده
مي شود ،این رطا به متن برنامه نيز کشيده ميشود .بنابراین بررساي صاح رواباط از اهميا ویاژهاي
برروردار اس .
الزم اس هنگام بررسي روابط ،ارجاعدهي آنها نيز مورد توجه قرار گيرد .در یاك گازارش فناي الزم
اس که روابط اصلي و نهایي که در پيادهسازي مورد استفاده قرار ميگيرد ،به رابطاه مشدصاي در یاك
مرجع موتبر ،ارجاع داده شود.
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 -8-5بررسي شکلها
بهتر اس

کر پایان نامه ،یك بار فقط از منظر شكرها مورد بررسي قرار گيرد .در این بررسي ،مايتاوان

مواردي را که در بدشهاي آتي تشری ميشود ،مورد توجه قرار داد.
 -1-8-5بررسي کیفیت شکل و تطابق عنوان آن
یكي از موارد مه بررسي عناوین و تطاب آنها با شكر موردنظر مي باشد .همزمان با بررسي عنوان شكر،
ميتوان کيفي آن را نيز مدنظر قرار داد.
 -2-8-5بررسي تطابق روابط ،برنامه و شکل
در پروژه هاي پایاني که بهمنظور تشری متن یك برنامه نوشته ميشود ،برري از شكرها به تشری روابط
پيادهسازيشده ارتصاص دارد .الزم اس که باراي ایان شاكرهاا ،تطااب باين رواباط ماوردنظر ،مادل
پيادهسازيشده (متن برنامه) و شكر مربوطه مورد بررسي قرار گيرد.

 -9-5بررسي جداول
بهتر اس کر پایان نامه ،یك بار ه فقط از منظر جداول مورد بررسي قرار گيرد .در این بررسي ،ميتوان
مواردي را که در بدشهاي آتي تشری ميگردد ،مورد توجه قرار داد.
 -1-9-5بررسي کیفیت جدول و تطابق عنوان آن
در این بررسي الزم اس که بين محتویا جدول و عنوان آن تطاب برقارار باشاد .ها زماان باا بررساي
عنوان جدول ،ميتوان کيفي آن را نيز مدنظر قرار داد.
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 -2-9-5بررسي تطابق روابط ،برنامه و جدول
در پروژه هاي پایاني که بهمنظور تشری متن یك برنامه نوشته ميشود ،برري از جادولهاا باه تشاری
روابط پيادهسازي شده ارتصاص دارد .بنابراین الزم اس

که براي جداول ،تطاب باين رواباط موجاود در

گزارش فني ،متن برنامه و روابط موجود در جدول ،مورد بررسي قرار گيرد.

 -10-5بهروزرساني مراجع
موموال هنگام نوشتن پایان نامه به دلير توجه به متن مورد نگارش ،ارجاعدهي مناسب مورد غفلا قارار
ميگيرد .پس از اتمام نگارش ميتوان براي هر فصر به بررسي ارجاعدهي پردار  .در ایان فواليا الزم
اس تا با دق فراوان بندهاي مدتلف را مورد بررسي قرار داد و درصور استفاده از مرجع راصي ،به آن
ارجاع داده شود .در گزارش هاي فني الزم اس کاه رواباط مها و همچناين روابطاي کاه اساتدراج آن
بهصور کامر در پایان نامه ارا ه نشدهاس  ،ارجاعدهي شود .بهتر اسا در ارجااعدهاي رواباط ،شاماره
رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نيز ذکر گردد .ماثال (رابطاه ( .)]3[ ،)3-2در بداش مراجاع الزم
اس که مراجع بهترتيب حضور در متن آورده شوند .ميتوان این مهاله را در هر فصر بهروزرساني کارد.
اگر چه بهروزرساني در انتهاي ویرایش تمامي فصول کفای ميکند.

 -11-5صفحهبندی
پس از پایان اقداما ویرایشي مدتلف ،ميتوان با مرور کلي پروژه پایاني ،نهب به اصاالح صافحهبنادي
اقدام کرد .مثال گاهي با جابهجاکردن یك شكر یا کوچك و بزرگنمودن آن ،ميتوان صفحهبندي بهتري
ارایه کرد .توجه داشته باشيد ،با توجه به اینكه پس از صفحهبندي احتماال شماره صفحا تغيير ميکند،
این اقدام پيش از بررسي سربرگها که در بدش بود تشری ميشود ،انجام شود.

 -12-5سربرگ و تهبرگها
با توجه به استفاده از ابزار « ، »Insert › Breakدر پایان هر فصر ،الزم اس که در آغاز هر فصر ،موارد
زیر چك شود.
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عنوان فصل

عنوان فصر ،در قهم سم راس باالي صفحه قرار دارد و الزم اس که در هر فصر اصالح شود.


شماره صفحه

شماره صفحه ،در پا ين و وسط هر صفحه قرار دارد و الزم اس در هر صفحه چك شود.
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فصل ششم
جمعبندی و نتیجهگیری و پیشنهادات
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جمعبندی و نتیجهگیری
در پایان گزارشهاي علمي و فني الزم اس که جمعبندي یا نتيجهگيري نهایي ارا ه شود .در این ماوارد
ميتوان آررین فصر پایان نامه که پيش از مراجع قرار ميگيرد را به این امر ارتصاص داد.

پیشنهادات
در این بدش پيشنهاداتي که محق جه

ادامه تحقيقا دارد ارایه ميگردد .دق شود که پيشانهادا

باید از تحقي انجام شده و نتایج ان حاصر شده باشد و از ذکر جمال کلي باید پرهيز کرد.
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منابع و مراجع
[ ]1

نام رانوادگي ،نام (مولفان و مترجمان)؛ عنوان اصلي کتاب؛ عناوان فرعاي کتااب (جز ياا عناوان
کتاب در صور وجود دارر پرانتز) ،نام سایر افراد درير در تاليف یا ترجماه ،ناشار ،محار انتشاار،
شماره جلد ،شماره ویرایش ،سال انتشار به عدد.

[ ]2

منهاج ،محمدباقر؛ هوش محاسباتي (جلد اول :مباني شبكههاي عصبي) ،انتشارا دانشاگاه صانوتي
اميرکبير ،تهران ،ویرایش اول.1379 ،

[ ]3

نام رانوادگي ،نام؛ نام رانوادگي و نام مولف دوم؛ مولف سوم؛ "عنوان مقاله بهصاور عاادي و دارار

گيومه" ،نام کامر مجله به صور

ایتاليك ،شماره دوره یا جلد ،شماره مجله ،شماره صفحا  ،سال

انتشار.
[ ]4

نام رانوادگي ،نام مجري؛ عنوان طرح پژوهشي بهصور ایتاليك ،شاماره ثبا  ،ناام کامار محار
انجام و سفارش دهنده ،سال انجام طرح.
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:  یا مطابق دستور العمل زیر-5-4
 به متن در وردCitation ایجاد منابع و اضافه کردن رونگاش یا
 یا استناد را به آن اضافهCitation را بر روي بدشي از متن قرار دهيد که مي رواهيد

اشاره گر مو- 1
.کنيد

. در ریبون ورد برویدReferences به تب- 2
38

منابع و مراجع

- 3روي  Insert Citationکليك کنيد.

- 4منویي شامر همه منابوي که پيش از این اضافه کرده اید باز مي شود.
- 5براي اضافه کردن منبع جدید باید روي فرمان  Add New Sourceکليك کنيد.

- 6در پنجره  C r e a t e S o u r c eمي توانيد اطالعا مربوط به هر منبع را وارد کنيد.
- 7مقدار پيش فرض ليه

 ، Ty p e o f S o u r c eکتاب ) (B o o kاس  .به این

موني که این منبع در واقع یك کتاب مي باشد .با باز کردن آن مي توانيد گزینه هاي دیگري را براي نوع
منبع مورد استفاده انتداب کنيد.
- 8مي توانيد براي این منبع یك نام برچهب (موموال نهده کوتاه تر نام منبع) یا دیگر اطالعا
انتداب کنيد و در نهای روي  O Kکليك کنيد.
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- 9به طور پيش فرض در نرم افزار ورد از روش نوشتن فهرس

منابع به روش  AP Aبراي منابع

استفاده مي کتد .اگر به غير از ایجاد فهرست منابع به روش AP Aشما از روش دیگري در سند
رود

استفاده

مي

کنيد

مي

روي

توانيد

گزینه

Al l

S h o w

B i b l i o g r a p h y f i e l d sکليك کنيد تا بتوانيد از ميان مواردي که به
نمایش در مي آید یكي از استایر ها را انتداب کنيد.
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- 10با استفاده از مراحر باال موف به درج منابع در ورد شده اید .دفوه بود که مي رواهيد از همين منابع
در متن رود استفاده کنيد کافي اس تنها روي دکمه  Insert Citationکليك کنيد .سپس منبع مورد
نظر را از ليه

انتداب کنيد تا به متن مورد نظر شما اضافه شود.
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- 11ضمنا گاهي اوقا شما منبع اصلي و قابر استناد را دارید ولي تمامي اطالعا مربوط به این منبع را
در حال حاضر در ارتيار ندارید .بنابراین شاید دلتان بدواهد فضایي رالي مربوط به ایان اطالعاا را در
ارتيار داشته باشد تا پس ار تكمير شدن اطالعا آن ها را وارد کنيد .براي این کار مي توانيد ابتادا بار
روي  Insert Citationکليك کرده و سپس گزینه  Add New Placeholderرا انتداب کنيد.

ایجاد  Bibliographyیا فهرست منابع و ماخذ در مقاله ورد
Bibliographyبه موني ایجاد ليهتي از منابع اس  .این ليه موموال در انتهاي ساند قارار داده ماي
شود .براي ایجاد این ليه

طب مراحر زیر عمر کنيد:

- 1با استفاده از مهير  Layout > Breaks > Page Breakیك صفحه جدید باز کنيد.
- 2به تب  Referencesرفته و روي دکمه  Bibliographyکليك کنيد.
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- 3مي توانيد از بين استایر هاي پيش فرض داراي هدر ،یكي از آن ها را انتداب کنيد .اما اگار اساتایلي
بدون هدر مي رواهيد مي توانيد روي گزینه  Insert Bibliographyکلياك کنياد .در ایان هنگاام ورد
همه منابوي را که از آن ها استفاده نموده اید طب فرم
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- 4اگر قبال فهرستي از منابع را تهيه کردید و حاال مي رواهيد منابع دیگري را نيز به آن اضافه کنيد مي
توانيد روي آن کليك کنيد تا یك هدر پدیدار شود .با کليك بر روي فلش گينه هاي مدتلفي را رواهياد
دید .در اینجا گزینه  Update Citations and Bibliographyرا انتداب کنيد تا فهرس منابع باه روز
رساني شود.

پشتیبان گیری و بازیابي رفرنس ها در نرم افزار ورد
ممكن اس در حال نوشتن مقاال گوناگوني در یك زمينه راص باشيد و به همين دلير نماي رواهياد
درگير وارد کردن منابع تكراري در هر سند به صور جداگانه باشيد .روشبدتانه در ورد براي این موارد
ه راه چاره اي پيش بيني شده اس  .هر زمان که منبع جدیدي را وارد مي کنيد ورد ان را در ليهتي به
نام  Master source listذريره مي کند .براي هر سند جدید شما مي توانيد به بازیابي منابع قادیمي
از طری این ليه بپردازید و ان ها را در سند جدید رود وارد کنيد .براي ایان کاار طبا مراحار زیار
پيش بروید:
- 1در تب  Referencesروي دکمه  Manage Sourcesکليك کنيد.
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- 2پنجره اي شامر همه منابوي که تا حاال استفاده نموده اید باز مي شود .روي یكي از مناابع در سام
چپ پنجره کليك کرده و سپس دکمه  Copyرا کليك کنيد .این کار را براي همه منابوي که نياز داریاد
تكرار کرده و در نهای

 OKرا انتداب کنيد.

- 3اگر از توداد زیادي منبع استفاده مي کنيد مي توانيد از طری ابزاري در باالي این پنجره به جهاتجو
ميان آن ها بپردازید .این کار مي تواند بر اسا

عنوان ،سال انتشار یا موارد دیگر انجام شود تا پيدا کردن

منبع مورد نظر ساده تر شود.

اگر نياز دارید که ليه منابع رود را به کامپيوتر دیگري انتقال دهيد مي توانيد آن را به شكر یك فایر
XMLدر مهير زیر پيدا کنيد:
C:\Users\u s e r n a m e \AppData\Roaming\Microsoft\Bibliography

با کپي این فایر در کامپيوتر دیگري برنامه ورد را باز کرده و دکمه  Manage Sourcesرا انتداب کنيد
تا با جهتجوي این فایر آن را وارد ورد کنيد.
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ضمنا با گزینه هایي که با کليك بر روي دکمه  Manage Sourcesدر ارتيار شما قرار ماي گيارد ماي
توانيد به درج و حذف رفرنس در ورد یا ویرایش آن ها بپردازید.
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پيوس ها

پیوستها
موضوعا مرتبط با متن گزارش پایان نامه که در یكي از گروههاي زیر قرار ميگيرد ،در بدش پيوس ها
آورده شوند:
 -1اثبا هاي ریاضي یا عمليا ریاضي طوالني.
 -2داده و اطالعا نمونه (هاي) مورد مطالوه ( )Case Studyچنانچه طوالني باشد.
 -3نتایج کارهاي دیگران چنانچه نياز به تفصير باشد.
 -4مجموعه تواریف متغيرها و پارامترها ،چنانچه طوالني بوده و در متن به انجام نرسيده باشد.
براي شمارهگذاري روابط ،جداول و اشكال موجود در پيوس

از سارتار متفاوتي نهب به متن اصلي

استفاده ميشود که در زیر بهعنوان نمونه نمایش داده شدهاس .
(پ)1-

F  ma

جدول پ :1-شرح کد منبع بدنه اصلي یک کد رایانهای.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

;program AeroPack
uses
Forms,
Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1},
Dialogs,
;Sysutils
}{$R *.res
begin
;Application.Initialize
;'Application.Title := 'AeroPack
;)Application.CreateForm(TForm1, Form1
if pos('/h',Form1.Switches)<>0 then
begin
;Application.ShowMainForm:=False
;Form1.Visible:=False
;end
در صورتيكه سو ي  /hدر رشته سو ي موجود باشد ،متغير  ShowMainFormو رصوصاي  Visibleفارم اصالي را

برابر با  Falseقرار ميدهد .نتيجه این کار عدم نمایش فرم اصلي رواهد بود.
17
;Application.Run
18 end.
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