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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 پایان نامه/رساله باید به زباان فارساي و بار اسااآ آیارین ن اسه دساتورال م و
راهنماي تدوین پایان نامه هاي دانشگاه صن تي اميرکبير باشد(.دستورال م و راهنماي حاضر)

 رنگ جلد پایان نامه چاپي ،کارشناسي ارشد و رساله دکتارا بایاد باه ترتياب" ،طوساي" و
"سفيد" رنگ و اطالعات مندرج " زرکوب" باشد.
 چاپ و صحافي پایان نامه/رساله بصورت پشت و رو(دورو) بالمانع است و انجام آن توصايه
مي شود.
 درصورتي که یك عنوان پایاننامه داراي دو نوی نده است ،فقط یكبار فای و فرم اطالعات
آن با ذکر هر دو نوی نده بارگذاري و تكمي گردد.

به نام خدا

تعهدنامه اصالت اثر

تاريخ:

اینجانب نام و نام یانوادگي دانشجو مت هد ميشوم که مطالب مندرج در این پایان ناماه حاصا کاار
پژوهشي اینجانب تحت نظارت و راهنمایي اساتيد دانشاگاه صان تي اميرکبيار باوده و باه دساتاوردهاي
دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال مت ارف ارجاع و در فهرسات
منابع و مآیذ ذکر گردیده است .این پایان نامه قبالً براي احراز هاي مادره ها ساط یاا باا تر ارا اه
نگردیده است.
در صورت اثبات تسلف در هر زمان ،مدره تحصيلي صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار سااقط
بوده و دانشگاه حق پيگيري قانوني یواهد داشت.
کليه نتایج و حقوق حاص از این پایان نامه مت لق به دانشگاه صان تي اميرکبيار مايباشاد .هرگوناه
استفاده از نتایج علمي و عملي ،واگذاري اطالعات به دیگران یا چاپ و تكثيار ،ن اسهبارداري ،ترجماه و
اقتباااآ از ایاان پایااان نامااه باادون موافقاات کتبااي دانشااگاه صاان تي اميرکبياار ممنااوع اساات.
نق مطالب با ذکر مآیذ بالمانع است.

نام و نام یانوادگي دانشجو
امضا

در صورت تمایل این صفحات نیز اضافه شود( :اختیاری)

 صفحه تقدیم
نوی نده پایاننامه ،درصورت تمای ميتواند براي سپاسگزاري پایاننامه یود را به شسص یا اشساص
و یا ارگان یاصي تقدی نماید.

 صفحه تقدیر و تشکر
نوی نده پایاننامه ميتواند مراتب امتنان یود را ن بت 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
در این ق مت چكيده پایان نامه نوشته ميشود .چكيده باید جامع و بياانکنناده یالصاهاي از اقادامات
انجامشده باشد .در چكيده باید از ارجاع به مرجع و ذکر روابط ریاضي ،بياان تاریس اه و ت ریاف م اهله
یودداري شود.

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

أ

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول مقدمه1................................................................................................................................
فصل دوم مشخصات یک پایان نامه و گزارش علمي 3.....................................................................
 -1-2بریورداري از غناي علمي4 ......................................................................................................................................
 -2-2ارجاع بهموقع و صحي به منابع دیگر 4 .................................................................................................................
 -3-2سادهنوی ي4 ...............................................................................................................................................................
-1-3-2
-2-3-2
-3-3-2
-4-3-2
-5-3-2

وحدت موضوع 5 .....................................................................................................................................................................
ایتصار 5 ..................................................................................................................................................................................
رعایت نكات دستوري و نشانهگذاري 5 .............................................................................................................................
توجه به م لومات ذهني مساطب5 ....................................................................................................................................
رعایت مراح اصولي نگارش 6 ...........................................................................................................................................

فصل سوم نگارش صحیح7................................................................................................................
 -1-3فارسينوی ي8 ............................................................................................................................................................
 -2-3رعایت امالي صحي فارسي 9 ..................................................................................................................................
 -3-3رعایت قواعد نشانهگذاري9 .......................................................................................................................................
-1-3-3
-2-3-3
-3-3-3
-4-3-3
-5-3-3
-6-3-3
-7-3-3

ویرگول 9 ..................................................................................................................................................................................
نقطه9 .......................................................................................................................................................................................
دو نقطه 10 ..............................................................................................................................................................................
گيومه 10 .................................................................................................................................................................................
نشانه پرسشي 10 ...................................................................................................................................................................
یط تيره 10 ............................................................................................................................................................................
پرانتز 11 ...................................................................................................................................................................................

فصل چهارم سبک ها و قلم ها 12 ...................................................................................................
 -1-4قل هاي فارسي 13 .......................................................................................................................................................................
 -2-4قل هاي انگلي ي14 ....................................................................................................................................................................

 -3-4فرمولها(روابط ریاضي)15........................................................................................................................................
 -4-4فاصلههاي افقي و عمودي16....................................................................................................................................
 -1-4-4فاصله کلي از چهار طرف کاغذ 16 ....................................................................................................................................
 -2-4-4فاصله یطها 16 .....................................................................................................................................................................
 -3-4-4فاصلههاي تفكيكکننده 16 ................................................................................................................................................

 -5-4فواص بين کلمات17.................................................................................................................................................
 -6-4جدانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاصله بين آنها17............................................................................................
ب

فهرست مطالب

 -7-4فهرست گزارش ،فهرست شك ها و فهرست جداول17.......................................................................................
 -8-4سربرگ و تهبرگ )18.....................................................................................................(Header and Footer
 -9-4جداول ،منحنيها ،شك ها و مراجع18...................................................................................................................
-10-4ارجاع به جداول ،شك ها ،روابط ،مراجع و بسشها19........................................................................................

فصل پنجم بررسي ساختار پایان نامه20 ..........................................................................................
-1-5
-2-5
-3-5
-4-5
-5-5
-6-5
-7-5
-8-5

بررسي سرفص ها 21..................................................................................................................................................
بررسي سایتار کلي21...............................................................................................................................................
بررسي مفهومي21......................................................................................................................................................
مطال ه مفهومي و جملهبندي22..............................................................................................................................
تنظي بندها 22...........................................................................................................................................................
بررسي قواعد نگارشي 23...........................................................................................................................................
بررسي روابط 23..........................................................................................................................................................
بررسي شك ها24.......................................................................................................................................................

 -1-8-5بررسي کيفيت شك و تطابق عنوان آن 24 ....................................................................................................................
 -2-8-5بررسي تطابق روابط ،برنامه و شك 24 ............................................................................................................................

 -9-5بررسي جداول24........................................................................................................................................................
 -1-9-5بررسي کيفيت جدول و تطابق عنوان آن 24 ..................................................................................................................
 -2-9-5بررسي تطابق روابط ،برنامه و جدول 25 ..........................................................................................................................

 -10-5بهروزرساني مراجع25...............................................................................................................................................
 -11-5صفحهبندي25...........................................................................................................................................................
 -12-5سربرگ و تهبرگها26..............................................................................................................................................

فصل ششم جمعبندی و نتیجهگیری و پیشنهادات27 ....................................................................
منابع و مراجع29 ................................................................................................................................
پیوستها31 .........................................................................................................................................

ج

فهرست اشكال

فهرست اشکال

صفحه

شك  -1-4فرایند کواک تروژن 18 .........................................................................................................................................

د

فهرست جداول

فهرست جداول
جدول -1-4
جدول -2-4
جدول -3-4
جدول -4-4
جدول -5-4

صفحه

قل هاي فارسي13 ...............................................................................................................................................
قل هاي انگلي ي14 .......................................................................................................................................... .
قل و سبك فرمولها15 ....................................................................................................................................
اندازه فرمولها15 ................................................................................................................................................
عنوان جدول18 ...................................................................................................................................................

ه

فهرست عال

فهرست عالئم
عالئم التین
h

ارتفاع

L

طول موج توربو نس

T

پریود توربو نس

U0

سرعت ت ادل وسيله پرنده

ugB

مولفه سرعت تندباد در راستاي محور طولي دستگاه مستصات بدني ن بت به اینرسي

عالئم یوناني
) (

چگالي طيفي قدرت توربو نس



شدت توربو نس



ب امد توربو نس



ب امد فاصلهاي

باالنویسها
B

دستگاه مستصات بدني

زیرنویسها
g

تندباد (گاست)

و

فص اول :مقدمه

فصل اول
مقدمه

1

فص اول :مقدمه

مقدمه
فص مقدمه یك پایان نامه ،با بيان نياز موضوع ،ت ریف م هله و اهميت آن در یك یا چند بند (پاراگراف)
آغاز ميشود 1و با مرور پيشينه موضوع (سابقه کارهاي انجامشده پيشين که ارتباط م تقيمي باا م اهله
مورد بررسي دارند) ادامه ميیابد .سپس در یك یا دو بند توضي داده ميشود که در این پایان نامه ،چاه
دیدگاه یا راهكار جدیدي ن بت به م هله (موضوع) مورد بررسي وجود دارد .بهعباارت دیگار ناوآوريهاا
بهصورت کامالً شفاف و صری بيان ميشود .در ادامه ممكن است به نتایج بدستآمده نيز بهطور مستصار
و کلي اشاره شود .در آیرین بند از مقدمه به محتواي فص هاي ب دي پایان نامه بهایتصار اشاره ميشود.

 1شروع مقدمه نباید چنان طو ني باشد که هدف اصلي را تحت تاثير قرار دهد.
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مشسصات یک پایان نامه و گزارش علمي
اگرچه براي همه انواع نوشتهها ،مشسصات و ویژگيهاي واحد و م يني نميتوان ذکر کرد ،با این حال در
یك پایان نامه یا گزارش علمي باید نكات و موارد کلي که در این فص ذکر ميشود ،بطور کاما رعایات
شده باشد.
دقت کنيد که پس از عنوان فص باید حداق توضيحي کوتاه در مورد موضوع نوشته شود و نميتوان
م تقيماً ب د از آن عنوان بسش را نوشت و همين طاور پاس از عنااوین بساشهاا و زیاربسشها(.مانناد
دستورال م حاضر)

 -1-2برخورداری از غنای علمي
یك پایان نامه باید پيش از هر چيز بهلحاظ علمي از غناي زم بریوردار باشد .ی ني هدف و پيام روشني
داشته باشد و از پيشزمينه علمي ،بيان د ی علمي ،ارجاعات مورد نياز و نتيجهگيري شفاف بهره ببرد.

 -2-2ارجاع بهموقع و صحیح به منابع دیگر
هر جملهاي که در یك پایان نامه نوشته مي شود یا یك جمله کامالً بدیهي است یا بایاد دليا آن بياان
شود و یا اینكه باید به منب ي که آن موضوع را نق یا اثبات کرده ،ارجاع داده شود .اگر مطلب یا گفتاري
از منب ي عيناً در گزارش نق ميشود ،باید آن مطلب دای گيومه قرار گيرد و باا ذکار مایاذ و شاماره
صفحه ،به آن اشاره گردد.

 -3-2سادهنویسي
سادگي از ضروریات یك نوشته است .نوی نده باید ساده ،روان و در عاين حاال شايوا و رساا بنوی اد و
عبارات مبه  ،جمالت پي يده و کلمات نامأنوآ در نوشته یود بهکار نبرد .اگر چه افراط در این امر نيز،
به شيوایي نوشته صدمه ميزند .به کارگيري لغات و اصطالحات دشوار و دور از ذهن و عبارات و جماالت
نامنظ و مبه موجب ایجاد اشكال در فه یواننده یواهد شد.
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براي سادهنوی ي باید در حد امكان از بهکارگيري کلمات «ميبای ت»« ،بای تي»« ،گردید»« ،بوده
باشد» و مانند آنها که تكلفآور ،غلط مصطل و یا غيرشيوا ه تند ،بهجاي «باید»« ،است»« ،شد» و مث
آنها ،اجتناب شود .همينطور« ،درجهت» نميتواند جایگزین یوبي براي کلمه رواني مث «براي» باشاد.
کلمات و جمالت روان و ساده ميتوانند اغلب مفاهي را براحتي منتق کنند.
دقت در تنظي بندها (پاراگرافها) نيز کمك شایاني به رواني و سادگي فه مطلب ميکند .بنادهاي
طو ني نيز مانند جمالت طو ني ميتوانند ی تهکننده باشند و یواننده را سردرگ کنند .یك بند نباید
کمتر از سه یا چهار سطر یا بيشتر از  10تا  15سطر باشد.

 -1-3-2وحدت موضوع
نوی نده باید در سراسر نوشته از اص موضوع دور نيافتد و تمام بحا هاا ،مثاالهاا و اجازاي نوشاته باا
هماهنگي کام  ،پيرامون موضوع اصلي باشد و تاثيري واحد در ذهن یواننده القا کند.

 -2-3-2اختصار
پایان نامه یا گزارش علمي باید در حد امكان ،مستصر 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 است.

 -3-3-2رعایت نکات دستوری و نشانهگذاری
در سراسر پایان نامه باید قواعد دستوري رعایت شود و ارکان و اجزاي جمله در جاي مناسب یاود آورده
شود .هم نين رعایت قواعد نشانهگذاري سبب مي شود کاه بياان نوی انده روشان باشاد و یوانناده باه
سهولت و با کمترین صرف انرژي مطالب را مطال ه و دره کند.

 -4-3-2توجه به معلومات ذهني مخاطب
نوی نده باید همواره مساطب یود را در برابر یود تصور کناد و باا توجاه باه م لوماات ذهناي مساطاب
تمامي پيشنيازهاي زم براي دره مطالب مورد بح را ،از پيش براي مساطب فراه کند.
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 -5-3-2رعایت مراحل اصولي نگارش
هر کار علمي زماني به بهترین شك قاب انجام است که بر اساآ یك برنامهریزي مشاسص انجاام شاود.
تهيه یك متن علمي با کيفيت نيز نيازمند برنامهریزي مناسب و اجراي منظ آن ميباشد .مراح نگارش
را عموماً ميتوان به ترتيب زیر درنظر گرفت:
 تهيه فهرستي از عناوین اصلي و فرعي که باید نوشته شود
 اولویتبندي و ت يين ترتيب منطقي فص ها و بسشهاي گزارش
 گردآوري اطالعات اوليه راجع به هر بسش و زیربسش
 تدوین مطالب جدیدي که باید به قل نگارنده به گزارش اضافه شود
 تایپكردن مطالب با رعایت کام نكاتي که در این دستورال م آموزش داده ميشود
رعایت نظ و ترتيب در اجراي مراح ذکر شده ه فرآیند تهيه پایاان ناماه یاا گازارش علماي را باراي
نگارنده آسان ميکند و ه کيفيت نگارش را به ميزان قاب توجهي افزایش ميدهد.
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نگارش صحیح
نگارش صحي یك پایان نامه در فه آسان آن ب يار موثر است .در این فص مهمترین قواعد نگارشي که
باید مورد توجه جدي نگارنده قرار گيرد ،به ایتصار بيان ميشود .ایان قواعاد را مايتاوان در محورهااي
اصلي زیر دستهبندي کرد:


فارسينوی ي



رعایت امالي صحي



رعایت قواعد نشانهگذاري

 -1-3فارسينویسي
در حد امكان س ي کنيد به جاي کلمات غيرفارسي از م اادل فارساي آنهاا اساتفاده کنياد ،باهویاژه در
مواردي که م ادل فارسي مصطل و رایج است .بهطور مثال استفاده از کلمه «لذا» بهجاي «براي همين»
یا «بههمين دلي » توجيهي ندارد .هم ناين کلماه «پاردازش» زیبااتر از «پروساس» و م اادل فارساي
«ریزپردازنده» مناسبتر از «ميكروپروس ور» است .در اینگوناه ماوارد چنان اه احتماال عادم آشانایي
یواننده با م ادل فارسي وجود دارد ،یا اصطالح غيرفارسي م مولتر است ،در اولين ظهور کلمه فارساي،
اص غيرفارسي آن بهصورت پاورقي آورده شود .اگر بهناچار بایاد کلماات انگلي اي در باه ي جماالت
گنجانده شوند ،از هر طرف یك فاصله بين آنها و کلمات فارسي پيش و پس از آنها درنظار گرفتاه شاود.
چنان ه در پایان نامه از مستصرنوی ي 1استفاده شود ،زم است در اولين استفاده ،تفصي آن در پااورقي
آورده شود.
مثالً :همگي ميداني که از سي ت ت ياين موق يات فراگيار ( 2)GPSمايتاوان باراي ت ياين موق يات
جغرافيایي یك وسيله پرنده استفاده کرد.
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1

Global Positioning System
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 -2-3رعایت امالی صحیح فارسي
رعایت امالي صحي فارسي به مطال ه و دره راحتتر کمك ميکند .هم نين 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 ه تند.

 -3-3رعایت قواعد نشانهگذاری
منظور از نشانهگذاري بهکاربردن عالمتها و نشانههایي است که یوانادن و فها درسات یاك جملاه را
ممكن و آسان ميکند .در ادامه نشانههاي م مول و متداول در زبان فارسي و موارد کاربرد آنها به ایتصار
م رفي ميشوند.

 -1-3-3ویرگول
ویرگول نشانه ضرورت یك مك کوتاه است و در موارد زیر بهکار ميرود:
 در ميان دو کلمه که احتمال داده شود یواننده آنها را با ک ره اضافه بسواند ،یا نبودن ویرگاول
موجب بروز اشتباه در یواندن جمله شود.
 در موردي که کلمه یا عبارتي بهعنوان توضي  ،در ضامن یاك جملاه آورده شاود .ماثالً باراي
کنترل وض يت فضاپيماها ،بهدليا آنکاه در یاارج از جاو ه اتند ،نمايتاوان از بالاكهااي
آیرودیناميكي استفاده کرد.
 جداکردن بسشهاي مستلف یك نشاني یا یك مرجع
پيش از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله زم است و بيشتر از آن صحي ني ت.

 -2-3-3نقطه
نقطه نشانه پایان یك جمله است .پيش از نقطه نباید فاصله گذاشته شود و پاس از آن یاك فاصاله زم
است و بيشتر از آن صحي ني ت.
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 -3-3-3دو نقطه
موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:
 پيش از نق قول م تقي
 پيش از بيان تفصي مطلبي که به اجمال به آن اشاره شدهاست.
 پس از واژهاي که م ني آن در برابرش آورده و نوشته ميشود.
 پس از کلمات تف يرکننده از قبي «ی ني» و ...
پيش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله زم است و بيشتر از آن صحي ني ت.

 -4-3-3گیومه
موارد کاربرد گيومه عبارتند از:
 وقتي که عين گفته یا نوشته ک ي را در ضمن نوشته و مطلب یود ميآوری .
 در آغاز و پایان کلمات و اصطالحات علمي و یا هر کلمه و عبارتي که باید باهصاورت ممتااز از
ق متهاي دیگر نشان داده شود.
 در ذکر عنوان مقالهها ،رسالهها ،اش ار ،روزنامهها و ...

 -5-3-3نشانه پرسشي
پيش از «؟» نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله زم است و بيشتر از آن صحي ني ت.

 -6-3-3خط تیره
موارد کاربرد یط تيره عبارتند از:
 جداکردن عبارتهاي توضيحي ،بدل ،عطف بيان و ...
 بهجاي حرف اضافه «تا» و «به» بين تاریخها ،اعداد و کلمات
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 -7-3-3پرانتز
موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:
 بهم ني «یا» و «ی ني» و وقتي که یك کلمه یا عبارت را براي توضي بيشتر کالم بياورند.
 وقتي که نوی نده بسواهد آگاهيهاي بيشتر (اطالعات تكميلي) به یواننده عرضه کند.
 براي ذکر مرجع در پایان مثالها و شواهد.
نكته :بين کلمه یا عبارت دای پرانتز و پرانتز باز و ب ته نباید فاصله وجود داشته باشد.
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فصل چهارم
سبک ها و قلم ها
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سبک ها و قلم ها
در ت ریف سبكهاي مستلف این دستورال م از قل هاي B Nazanin ،و  Times New Romanاستفاده
شدهاست که یصوصيات کام آنها در بسشهاي ب دي تشری ميگردد.

 -1-4قلمهای فارسي
اندازه و سبك قل هاي فارسي قاب استفاده در ق متهاي مستلف یك گزارش در جادول  1-4نشاان داده
شدهاست.
جدول  1-4قلمهای فارسي
موق يت استفاده از قل

اندازه قل

نام سبك

Bold

عنوان فص

B Nazanin 20

Heading1



متن

B Nazanin 14

Normal

زیرفص 1

B Nazanin 18

Heading 2



زیرفص 2

B Nazanin 16

Heading 3



زیرفص 3

B Nazanin 14

Heading 4



زیرفص 4

B Nazanin 13

Heading 5



زیرفص 5

B Nazanin 13

Heading 6



عنوان جداول

B Nazanin 13

*Table Title



عنوان اشكال

B Nazanin 13

*Pic Title



متن جداول

B Nazanin 13

*In Table

متن جداول راستنویس

B Nazanin 13

*In Table R

متن اشكال

B Nazanin 13

*In Pic

مراجع (ق مت عادي)

B Nazanin 13

*FarsiRef

مراجع (ق مت پررنگ)

B Nazanin 13

*RefB

توضيحات کد برنامهنوی ي

B Nazanin 11

*CodeComment

عنوان جداول پيوست

B Nazanin 13

*App Table Title
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App Pic Title*

B Nazanin 13

عنوان اشكال پيوست

 قلمهای انگلیسي-2-4
 نشان داده2-4 اندازه و سبك قل هاي انگلي ي قاب استفاده در ق متهاي مستلف یك گزارش در جدول
. اندازه قل هاي انگلي ي یك شماره کوچكتر از فارسي مي باشد.شدهاست
. قلمهای انگلیسي2-4 جدول
سبك

اندازه قل

موق يت استفاده قل

Normal

13 Times New Roman

متن



Heading 2

17 Times New Roman

1 زیرفص



Heading 3

15 Times New Roman

2 زیرفص



Heading 4

13 Times New Roman

3 زیرفص



Heading 5

12 Times New Roman

4 زیرفص



Heading 6

12 Times New Roman

5 زیرفص



Table Title*

12 Times New Roman

عنوان جداول



Pic Title*

12 Times New Roman

عنوان اشكال

In Table*

12 Times New Roman

متن جداول

In Table R*

12 Times New Roman

متن جداول راستنویس

In Pic*

12 Times New Roman

متن اشكال

EnRef*

12 Times New Roman

)مراجع (ق مت عادي

RefB*

12 Times New Roman

)مراجع (ق مت پررنگ

CodeComment*

10 Courier New

توضيحات کد برنامهنوی ي

Code*

10 Courier New

کد برنامهنوی ي



CodeBold*

10 Courier New

)کد برنامهنوی ي (پررنگ



App Table Title*

12 Times New Roman

عنوان جداول پيوست



App Pic Title*

12 Times New Roman

عنوان اشكال پيوست

Bold
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) فرمولها(روابط ریاضي-3-4
 تماامي نمادهااي. از کاارآیي یاوبي بریاوردار اساتEquation Editor  ابزار،براي نوشتن روابط ریاضي
 هم نين از شماره گذاري مناسب مطابق با فص مذکور استفاده.موردنياز در این ابزار پيشبيني شدهاست
.شود
F  ma

)1-0(

E  m c2

)2-0(

 cos( x) dx  sin( x)

)3-0(

 این الگاو. پيروي ميشود4-4  و3-4در تنظي قل و سبك و اندازه فرمولها از الگوي ارا هشده در جدول
. هماهنگي داردWord با تنظيمات پيشفرض نرمافزار
. قلم و سبک 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)

. اندازه فرمولها4-4 جدول
15
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Size
12pt
7pt
5pt
18pt
12pt

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

 -4-4فاصلههای افقي و عمودی
تنظي فاصلهها به یوانایي متن ،تفكيك مناسب بسشهاي مستلف یك پایان نامه و زیبایي صفحات کماك
ميکند..

 -1-4-4فاصله کلي از چهار طرف کاغذ
حاشيه از با  3سانتيمتر(1/2این ) ،از پایين  3سانتيمتر( 1/2این ) ،از چپ  2/5سانتيمتر ( 1ایان ) و از
سمت راست کاغذ  3سانتيمتر( 1/2این ) درنظر گرفته ميشود.

 -2-4-4فاصله خطها
فاصلة بين یطها بای تي  1.2باشد .کافي است این کار یك بار روي سبك  Normalاعمال گردد.

 -3-4-4فاصلههای تفکیککننده
با تنظي فاصلهها ميتوان تفكيك بسشهاي مستلف یك پایان نامه را سادهتر کرد تا هنگاام مطال اه دره
مطالب آسانتر باشد .بریي 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 باهصاورت دساتي
وارد شود.
 بند اول که در زیر عنوان آورده ميشود ،از اول یط شروع شده و سایر بندها با  5فاصله یالي از
سر سطر شروع ميشوند.
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 پيش از هر تيتر (بسش /زیاربساش /زیارزیاربساش) یاك فاصاله عماودي باهترتياب باه انادازه
( )15/20/27 ptقرار ميگيرد .فاصله عمودي پيش از عنوان فص  30 pt ،ميباشد.

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

 -6-4جدانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاصله بین آنها
گاهي زم است اجزاي یك کلمه از یكدیگر جدا نوشته شوند ،بدون آنكه بين آنها فاصله گذاشته شود (مث
کلمه «مايشاود» یاا «جدانوشاتن») .باه ایان منظاور باين دو بساش کلماه ماورد نظار از > <Ctr+-یاا
> )SS( <Shift+Spaceاستفاده کنيد.
تقریباً تمامي کلمات مرکب در زبان فارسي باید از ه جدا نوشته شوند؛ به استثناي صفات 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 تكميا آن مايتوانياد باا
راستکليك روي فهرست ف لي ،آن را بهروز کنيد (توسط گزینه  .)update fieldفهرست جداول و اشاكال
نيز بههمين صورت قاب بهروزشدن ميباشد.
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-8-4

سربرگ و تهبرگ )(Header and Footer

سربرگ و تهبرگ را ميتوان از منوي  Insertانتساب کرد .به قاابهاایي کاه در ق امت باا و پاایين بااز
ميشود ،بهترتيب سربرگ و تهبرگ گفته ميشود .در سمت راست سربرگ ،عنوان هر فص نوشته ميشود.
در زیر این دو ق مت یك یط پررنگ قرار ميگيرد و در تهبرگ ،شماره صفحه نوشته مي شود.

 -9-4جداول ،منحنيها ،شکلها
جداول و اشكال هر فص باید از شماره  1بههمراه شماره فص مربوطه شمارهگذاري شود و در دای ماتن
(بالفاصله پس از بندي که به آن شك یا جدول ارجاع داده شده) آورده شود .در متن باید به تمامي جداول
و شك ها ارجاع داده شود .در عنوان جداول و شك ها نام کميت یا پدیده مورد مطال ه ذکر ميشود .عنوان
جداول در با ي جدول و عنوان شك در پایين ان ذکر گردد( .مشابه جدول  5-4و شك )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 شك یا جدول پيش از م رفي آن ،در متن ظاهر شود.
 بين شماره شك (یا جدول) و کلمه پيش از آن (شك یا جدول) باید حتماً یك فاصله قرار گيرد.
بهعنوان مثال «شك  »2-2صحي  ،و «جدول »2-2ناصحي است.
 براي ارجاع به شك ها و جداول نباید از پرانتز استفاده شود .بهعنوان مثال «جدول ( »)2-2غلاط
است.
 ارجاع به روابط ریاضي همواره باید پس از درج یود آن روابط در متن صورت گيرد.
 براي ارجاع به روابط ریاضي از شماره آنها در دای پرانتز استفاده ميشود؛
 بااااراي ارجاااااع بااااه چنااااد مرجااااع ،آنهااااا را بااااا ویرگااااول جاااادا کنيااااد]2 ،1[ :
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فصل پنجم
بررسي ساختار پایان نامه
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بررسي ساختار پایان نامه
بهمنظور استفاده از شيوهاي مناسب در تهيه یك پایان نامه ،باید روندي یااص دنباال شاود .ایان روناد
ممكن است تا حدودي شبيه به یك چك لي ت باشد ،اما تب يت از این روناد سابب مايشاود در پایاان
گزارشنوی ي ،نيازي به صرف زمان فراوان براي ویرایش نهایي پایان ناماه نباشاد .از ایان رو و باه دليا
اینكه ویرایش گزارش پایان نامه نياز به حوصله کافي دارد و در صورت استمرار ،باع کااهش ح اسايت
در رعایت ملزومات ميشود ،به همين دلي انجام ویرایش در پایان هر فص  ،توصيه ميشود.

 -1-5بررسي سرفصلها
پس از هر سرعنوان ،زم است که متني هر چند مستصر نوشته شود .هي گاه پس از یك سرعنوان ،نباید
بدون ظهور متن ،سرعنوان دایلي شروع شود .در متن آغازین هر سرعنوان ،زم است که محتواي فصا
یا بسش و دلي وجود آنها ،بهمنظور ایجاد فضاي ذهني در یواننده ،بيان شود.

 -2-5بررسي ساختار کلي
بهتر است در صورت تشابه فص هاي مستلف ،از سایتار یك ان براي آنها استفاده شود .مثال حالتي را در
نظر بگيرید که گزارشي براي متن یك برنامه نوشته ميشود .از آنجا که م مو برنامه از یكسري واحاد
تشكي شدهاست ،ميتوان براي م رفي واحد ها ،از ابتدا سایتار کلي ت ریف کرد .مثال ابتدا نقاش واحاد،
سپس جایگاه آن در ک برنامه ،پس از آن سایتار دایلي واحد ،م رفاي عمليااتهااي دایلاي و رواباط
پيادهسازيشده و  ...بيان شود.

 -3-5بررسي مفهومي
پس از این که سایتاردهي صورت گرفت و در سایتار یادشده مطالب دستهبندي شد .ميتوان ن بت باه
مطال ه مفهومي مطالب اقدام کرد.
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 -4-5مطالعه مفهومي و جملهبندی
س ي شود هنگام مطال ه مفهومي به مباح

ویرایشي کمتر توجه شود و مفاهي جمالت ،ت ریف بنادها،

موق يت بندها ،بررسي صحت ارجاعات و م ای مرتبط به مفهوم گزارش ،مورد توجاه قارار گيارد .بهتار
است تصمي گيري در مورد بندها مشسصا بهعنوان یك قدم انجام شود.

 -5-5تنظیم بندها
بند اول که در زیر عنوان آورده ميشود ،از اول یط شروع شده و سایر بنادها باا  5فاصاله یاالي شاروع
مي شوند ،تصمي گيري در مورد بندها و تنظي آنها ،یكي از ملزومات اصلي یك گزارش پایان نامه اسات.
بهمنظور انجام هوشمندانه این کار ،از ت ریف یودکار فاصلهدهي ( )Indentationبراي شروع بناد جدیاد
در الگو یودداري شدهاست .عالوه بر این ،با توجه به اینكه در گزارشنوی ي فني ،رواباط ریاضاي زیاادي
مورد استفاده قرار ميگيرد ،یودکارشدن فاصلهدهي ،باع ميشود که پس از هر رابطه ،بند جدید درنظر
گرفته شود که وض يت مطلوبي نميباشد .بناابراین حاين نوشاتن ،زم اسات کاه نوی انده باهصاورت
هوشمندانه با قراردادن  5فاصله یالي در ابتداي هر بند ،آن را متمایز کند (به بند ب د توجه کنيد!).
باید توجه داشت که از قراردادن شك  ،در وسط یك بند یودداري شود .بناابراین شاك هاا بایاد در
انتهاي بند مربوطه آورده شود و حتما پس از شك 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
یالي ،آغاز شود تا قاب تشسيص باشد.
بهمنظور زیبایي بيشتر پایان نامه ،توصيه ميگردد در بين یك بند ،شك و یا جدول قارار نگيارد .باا
این وجود پس از قرارگرفتن شك یا جدول در ميان بندهاي یك سرفص  ،بند پاس از آن بادون فاصاله
ابتدایي آغاز مي گردد .چنان ه فرمولي نيز در ميان یك بند قرار ماي گيارد ،پاس از درج فرماول ،بناد از
ابتداي یط آغاز ميشود و نيازي به  5فاصله یالي ني ت.
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 -6-5بررسي قواعد نگارشي
مطال ه مفهومي گزارش ،ممكن است گاهي باع تغيير در سایتار گزارش شاود .بناابراین پاس از اینكاه
بين مطال ه مفهومي و سایتاردهي ،ت ادل برقرار شد ،ميتوان ن بت به ویرایش گزارش اقدام کرد .به این
منظور زم است 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 نكات زیر حا ز اهميت است:
 -1فارسينوی ي
 -2امالي صحي
 -3فواص بين کلمات
 -4موارد استفاده از  Shift Spaceبهجاي Space

 -5نقطهگذاري ،ویرگولگذاري و ...

 -7-5بررسي روابط
زم است یك بار پایان نامه و برنامه هاي موجود بهمنظور بررسي مجادد صاحت رواباط ،در مقای اه باا
مرجع مورد استفاده ،مطال ه گردد .گاهي مشاهده ميشود که در ماشينکردن روابط و حتي استسراج آن،
یطا پدید ميآید .با توجه به اینكه م مو پس از استسراج روابط ،از آنها در برنامههاي رایانهاي اساتفاده
ميشود ،این یطا به متن برنامه نيز کشيده ميشود .بنابراین بررساي صاحت رواباط از اهميات ویاژهاي
بریوردار است.
زم است هنگام بررسي روابط ،ارجاعدهي آنها نيز مورد توجه قرار گيرد .در یاك گازارش فناي زم
است که روابط اصلي و نهایي که در پيادهسازي مورد استفاده قرار ميگيرد ،به رابطاه مشسصاي در یاك
مرجع م تبر ،ارجاع داده شود.
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 -8-5بررسي شکلها
بهتر است ک پایان نامه ،یك بار فقط از منظر شك ها مورد بررسي قرار گيرد .در این بررسي ،مايتاوان
مواردي را که در بسشهاي آتي تشری ميشود ،مورد توجه قرار داد.

 -1-8-5بررسي کیفیت شکل و تطابق عنوان آن
یكي از موارد مه بررسي عناوین و تطابق آنها با شك موردنظر مي باشد .همزمان با بررسي عنوان شك ،
ميتوان کيفيت 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 ،بریي از شك ها به تشری روابط
پيادهسازيشده ایتصاص دارد .زم است که باراي ایان شاك هاا ،تطاابق باين رواباط ماوردنظر ،مادل
پيادهسازيشده (متن برنامه) و شك مربوطه مورد بررسي قرار گيرد.

 -9-5بررسي جداول
بهتر است ک پایان نامه ،یك بار ه فقط از منظر جداول مورد بررسي قرار گيرد .در این بررسي ،ميتوان
مواردي را که در بسشهاي آتي تشری ميگردد ،مورد توجه قرار داد.

 -1-9-5بررسي کیفیت جدول و تطابق عنوان آن
در این بررسي زم است که بين محتویات جدول و عنوان آن تطابق برقارار باشاد .ها زماان باا بررساي
عنوان جدول ،ميتوان کيفيت آن را نيز مدنظر قرار داد.
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 -2-9-5بررسي تطابق روابط ،برنامه و جدول
در پروژه هاي پایاني که به منظور تشری متن یك برنامه نوشته ميشود ،بریي از جادولهاا باه تشاری
روابط پيادهسازي شده ایتصاص دارد .بنابراین زم است که براي جداول ،تطابق باين رواباط موجاود در
گزارش فني ،متن برنامه و روابط موجود در جدول ،مورد بررسي قرار گيرد.

 -10-5بهروزرساني مراجع
م مو هنگام نوشتن پایان نامه به دلي توجه به متن مورد نگارش ،ارجاعدهي مناسب مورد غفلات قارار
ميگيرد .پس از اتمام نگارش ميتوان براي هر فص به بررسي ارجاعدهي پردایت .در ایان ف اليات زم
است تا با دقت فراوان بندهاي مستلف را مورد بررسي قرار داد و درصورت استفاده از مرجع یاصي ،به آن
ارجاع داده شود .در گزارش هاي فني زم است کاه رواباط مها و هم ناين روابطاي کاه اساتسراج آن
بهصورت کام در پایان نامه ارا ه نشدهاست ،ارجاعدهي شود .بهتر اسات در ارجااعدهاي رواباط ،شاماره
رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نيز ذکر گردد .ماثال (رابطاه ( .)]3[ ،)2-3در بساش مراجاع زم
است که مراجع بهترتيب حضور در متن آورده شوند .ميتوان این م اله را در هر فص بهروزرساني کارد.
اگر چه بهروزرساني در انتهاي ویرایش تمامي فصول کفایت ميکند.

 -11-5صفحهبندی
پس از پایان اقدامات ویرایشي مستلف ،ميتوان با مرور کلي پروژه پایاني ،ن بت به اصاالح صافحهبنادي
اقدام کرد .مثال گاهي با جابهجاکردن یك شك یا کوچك و بزرگنمودن آن ،ميتوان صفحهبندي بهتري
ارایه کرد .توجه داشته باشيد ،با توجه به اینكه پس از صفحهبندي احتما شماره صفحات تغيير ميکند،
این اقدام پيش از بررسي سربرگها که در بسش ب د تشری ميشود ،انجام شود.
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 -12-5سربرگ و تهبرگها
با توجه به استفاده از ابزار « ، »Insert › Breakدر پایان هر فص  ،زم است که در آغاز هر فص  ،موارد
زیر چك شود.


عنوان فصل

عنوان فص  ،در ق مت سمت راست با ي صفحه قرار دارد و زم است که در هر فص اصالح شود.


شماره صفحه

شماره صفحه ،در پا ين و وسط هر صفحه قرار دارد و زم است 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 زم است که جمعبندي یا نتيجهگيري نهایي ارا ه شود .در این ماوارد
ميتوان آیرین فص پایان نامه که پيش از مراجع قرار ميگيرد را به این امر ایتصاص داد.

پیشنهادات
در این بسش پيشنهاداتي که محقق جهت ادامه تحقيقات دارد ارایه ميگردد .دقت شود که پيشانهادات
باید از تحقيق انجام شده و نتایج ان حاص شده باشد و از ذکر جمالت کلي باید پرهيز کرد.
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پیوستها
موضوعات مرتبط با متن گزارش پایان نامه که در یكي از گروههاي زیر قرار ميگيرد ،در بسش پيوستها
آورده شوند:
 -1اثبات هاي ریاضي یا عمليات ریاضي طو ني.
 -2داده و اطالعات نمونه (هاي) مورد مطال ه ( )Case Studyچنان ه طو ني باشد.
 -3نتایج کارهاي دیگران چنان ه نياز به تفصي باشد.
 -4مجموعه ت اریف متغيرها و پارامترها ،چنان ه طو ني بوده و در متن به انجام نرسيده باشد.
براي شمارهگذاري روابط ،جداول و اشكال موجود در پيوست از سایتار متفاوتي ن بت به متن اصلي
استفاده ميشود که در زیر بهعنوان نمونه نمایش داده شدهاست.
(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 یصوصايت  Visibleفارم اصالي را

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