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 کمیته دفاع یاعضا فرم تأیید -نامهپایان تصویب وارزیابي  فرم صفحه

 

 

 رساله/نامهنتصویب پایا و یيدأیا ت ارزیابي فرمتصویر  باید (هر سه مقطع تحصيلي) در این صفحه   

مقطع اي فرم تصویب برتصویر  و يارشد و دکترکارشناسي مقاطع براي موسوم به فرم کميته دفاع

 د. دهن قرار را پرونده آموزشيموجود در  کارشناسي،

 

 

 مهم:  اتنک

 اهنمااي  و بر اساا  آرارین نهاده دساتورالومر و ر    زبان فارسي باید به  رساله/نامهنگارش پایان

 ؛راهنماي حاضر( )دستورالومر و .هاي دانشگاه صنوتي اميرکبير باشدنامهپایانتدوین 

 ر حاضار  الملار باا شارایس دساتورالوم    انگليهي، براي دانشجویان باين  نامه به زبانپایان تحویر

صافحه باراي    30بالمانع است و داشتن صفحه عنوان فارسي به همراه چكيده مبهوط فارساي،  

  در ابتداي آن الزامي است؛ صفحه براي رساله دکتري 50ارشد ومه کارشناسيناپایان

 بق مطاا  دیجيتاا  بصاور  نهاده   ، و رساله دکتري ارشدناسي،کارشناسينامه کارشدریافت پایان

 باشد؛و دستورالومر حاضر مي ي وبهایتراهنما

 عا  آن بااست، فقس یكبار فایر و فرم اطال دو نویهندهنامه داراي درصورتي که یك عنوان پایان 

 ؛و نویهنده بارگذاري و تكمير گرددذکر هر د

 ها وجود دارد لطفا در احتما  تغيير ترتيب ذکر زیر فصر یا باالتر،2016با توجه به اینكه در ورود

 هاااا توجاااه نمایياااد کاااه بصاااور  صاااحي  باشاااد. دهاااي زیااار فصااارانتهاااا باااه شاااماره

 .و ...  3زیرفصر-2زیرفصر-1زیرفصر-از راست به چپ: شماره فصر
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 :تاريخ

 
 

 

 

ب مندرج در این پایان ناماه حاصار کاار    شوم که مطالمتوهد مي نام و نام رانوادگي دانشجواینجانب 

پژوهشي اینجانب تحت نظار  و راهنمایي اساتيد دانشاگاه صانوتي اميرکبيار باوده و باه دساتاوردهاي       

دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررا  و روا  متوارف ارجاع و در فهرسات  

ساط  یاا بااالتر ارا اه     قبالً براي احراز هاي  مادره ها     منابع و مآرذ ذکر گردیده است. این پایان نامه

 نگردیده است.

اقس سا در صور  اثبا  تدلف در هر زمان، مدره تحصيلي صادر شده توسس دانشگاه از درجه اعتبار 

 بوده و دانشگاه حق پيگيري قانوني رواهد داشت.

باشاد. هرگوناه   اميرکبيار ماي  کليه نتایج و حقوق حاصر از این پایان نامه متولق به دانشگاه صانوتي  

 وبارداري، ترجماه   استفاده از نتایج علمي و عملي، واگذاري اطالعا  به دیگران یا چاپ و تكثيار، نهاده  

 اقتبااا  از ایاان پایااان نامااه باادون موافقاات کتبااي دانشااگاه صاانوتي اميرکبياار ممنااوع اساات.          

 نقر مطالب با ذکر مآرذ بالمانع است.

وشته شده نر، در قهمت باال سمت چپ، تاریخ دفاع رود را جایگزین تاریخ در صفحه توهدنامه اصالت اث 

 کنيد.

و  مر با ناام همچنين در صفحه توهدنامه اصالت اثر، در رس او ، نام و نام رانوادگي رود را به صور  کا

گي ادام راانو نا نام رانوادگي نمونه، جایگزین کنيد. در انتهاي متن توهد، در قهمت امضا نيز بایاد ناام و   

 کامر رود را وارد نماید.

 

 

 نام و نام رانوادگي دانشجو
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 صفحه تقدیم 

 شداصیا ا دصشبه نامه رود را پایاناري براي سپاسگز تواندصور  تمایر مينامه، درده پایاننویهن 

 .نماید و یا ارگان راصي تقدی 

 

 صفحه تقدیر و تشکر 

دیگر  ای وشاور م استادو  راهنما تواند مراتب امتنان رود را نهبت به استادنامه مينویهنده پایان 

 ارد.داند ابراز به نحوي او را یاري و یا با او همكاري نمودهنامه افرادي که طي انجام پایان

 



 

  چكيده

 

 أ

 

 چکیده

ياده  شاده باشاد. در قهامت چكياده، چك    اي از اقاداما  انجاام  رالصه کنندهچكيده باید جامع و بيان   

هامت  قدر آرار چكياده و در    کلماه باشاد، بنویهايد.    250تواند شامر نامه رود را که حداکثر ميپایان

ند باشد که طبق تواکلمه مي 5 تا 3 واژگان کليدي، کلما  کليدي رود را وارد کنيد. کلما  کليدي بين

 فرمت باید با ویرگو  از ه  جدا شوند.

 های کلیدی:  واژه

 کليدواژه او ، ...، کليدواژه پنج  )نوشتن سه تا پنج واژه کليدي ضروري است(

 

 :دهینوشتن چک یبرا ینکات کاربرد

 ؛شتدا ديرواه دهيارا ه در چك يبرا يبهتر هايدهیا کار نی. با اديهیرا بود از اتمام کامر پژوهش بنو دهيچك 

 ؛ديرودتان استفاده کن ريو تفه رياز توب  ،يمهتق هاي استفاده از نقر قو  يجا به 

 ؛دمراجوه کند متوجه موضوع آن شو يبدواهد به متن اصل كهنیکه رواننده بدون ا ديهیبنو يطور دیرا با دهيچك 

 ؛ديبه منبع اشاره کن دهيدر چك هتين يازين 

 دينكن يکپ دینوشته ا متنارر را که د ي، متوندهيچك در. 

 کرد: یخوددار دیبا دهیدر چک ریاز نوشتن موارد ز

 ؛باشد ياز حد عموم شيرواننده ب يکه برا قيتحق نهيزمشيپ  

 ؛پوشش داده نشده است متنکه در  يموارد 

 ؛باشند يعموم ای ياز اندازه تدصص شيکه ب يکلمات 

 ؛يديکلما  کل فیتور 

  ؛ياضیر يهاعبار 

 شوند انيکه بهتر است در مقدمه ب يضرور ريغ ا یيجز. 
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 مقدمه

هااي  باراي ماتن   Times New Romanفونات  براي متاون فارساي و    B Nazanin فونتاستفاده از    

 )فونات  راود مطما ن شاوید    wordدر نارم افازار    س حتماا از وجاود ایان فونات    انگليهي الزم است. پ

Nazanin  است سري ولي مه   استدر برري سيهت  ها نصبB ود(. درصاور   اساتفاده شا   این فونت

ایر تنظاي   فها در این   Heading، ابتدا حتما آنها را نصب کنيد. استایر مربوط به عدم وجود این فونت

فازار  اهمچناين از نارم    شده است لذا مه  است از این فایار باراي تادوین پایاان ناماه اساتفاده کنياد.       

Microsoft Office ثبت شده (Register) هاد  دمي ثبتم افزار شما رطاي استفاده کنيد و چنانچه نر

 و مجددا نصب و فوا  کنيد. غيرفوا ن را آ

 مواردي که باید در صفحه او  انجام شود به ترتيب زیر مي باشد:

  ابتدا در قهمت نام دانشكده، نام دانشكده رود را بدون تغييري در فونت و سایز وارد کنيد.  -1

 وط به گرایش، رشته و گرایش رود را بنویهيد.در قهمت مرب -2

 نامه نمونه کنيد.نامه رود را جایگزین عنوان پایانعنوان پایان -3

 در قهمت نگارش، نام و نام رانوادگي دانش آمورته باید وارد شود. بنابراین دراین قهمت نام و  -4

 نام رانوادگي کامر رود را بنویهيد.

 ر قهمت استاد راهنما وارد کنيد. اد/استادان راهنما را دنام و نام رانوادگي است -5

 نام و نام رانوادگي استاد/استادان مشاور را در قهمت استاد مشاور جایگزین کنيد. -6

نامه نمونه جایگزین کنيد، مااه  نامه رود را با سا  و ماه پایانماه و سا  رورشيدي دفاع از پایان -7

، موضاوع  نيااز  بياان باا   ،پایان ناماه یك فصر مقدمه  د نوشته شود.مورد نظر به حروف و سا  به عد

 و باا مارور پيشاينه موضاوع     1شودآغاز مي در یك یا چند بند )پاراگراف( و اهميت آنتوریف مه له 

 یاباد. اداماه ماي   که ارتباط مهتقيمي با مه له مورد بررسي دارند( پيشينشده )سابقه کارهاي انجام

ي جدیاد  ، چه دیادگاه یاا راهكاار   در این پایان نامهکه شود وضي  داده ميتدر یك یا دو بند سپس 

                                              

 تاثير قرار دهد. مقدمه نباید چنان طوالني باشد که هدف اصلي را تحتشروع  1



 

  فصر او : مقدمه

 

3 

 

صور  کامالً شافاف و  ها بهعبار  دیگر نوآوريبه .داردنهبت به مه له )موضوع( مورد بررسي وجود 

شاود.  طور مدتصر و کلي اشااره  بهنيز آمده به نتایج بدستممكن است  شود. در ادامهصری  بيان مي

 شود.مي اشارهارتصار به پایان نامههاي بودي محتواي فصرد از مقدمه به آررین بندر 

هاای فرعاي هار    های اصلي و سرفصلها، سرفصلنکات مربوط به عنوان ایجاد و حذف فصل -

 بخش، به شرح زیر است:

 نامه شما، کمتاراز هاي پایانچه توداد فصرفصر طراحي شده است، چنان5نامه نمونه براي پایان -1

 پنج فصر است، فصو  اضافه را پاه کنيد.

باراي اضاافه کاردن یاك فصار جدیاد، بایاد         هاا، بيشاتر از پانج فصار باشاد،     اگر توداد فصر  -2

ه جدید با تنظيما  متفاو  نهبت با  قهمتجدیدي ایجاد کنيد. براي ایجاد یك  (Section)قهمت

ماثال  )جدید آغاز شاود   قهمتید را در جایي که با ر یك فایر ورد، کافيهت مكان نماقبر د قهمت

ي ، روي دکمهPage Setupو از گروه  Page Layout( قرار دهيد. سپس از تب 5پس از اتمام فصر

 :وجود دارد Section Breakبينيد، چهار نوع کنيد. همان طور که ميکليك  Breaksي بازشونده

• Next Page : شود.ي بود شروع ميفصر جدید از صفحه 

•  Continuous :شود.ي فصر قبلي شروع ميبدون شكهت صفحه، فصر جدید در ادامه 

• Even Page : شود.ي زوج بودي آغاز ميفصر جدید از ندهتين صفحه 

• Odd Page : شود.ي فرد بودي آغاز ميفصر جدید از ندهتين صفحه 
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 جدید قهمت: نحوه سارت 1شكر

فصار جدیاد، در    ساربرگ ب کنيد. در ادامه براي تنظاي   را انتدا  Next Page( گزینه 1مطابق شكر )

 Header and Footerصفحه دوبار کليك کنيد تا قابليت ویرایش آن فوا  شود و بدش  سربرگقهمت 

Tools ها اضافه شود. در تب به تبDesign  و در گروهNavigation ي ، دکماهLink to previous  را

فرض روشن اسات. روي آن کلياك کنياد تاا     دکمه به طور پيش بينيد، اینپيدا کنيد. همان طور که مي

فولاي را   ساربرگ قهامت  دکمه راموش شود و ارتباط این فصر با فصر پيشين قطع شود. اکناون اگار   

را  Link to Previousقبلي تغيير ندواهد کرد. براي اینكاار بایاد گزیناه     سربرگ قهمتویرایش کنيد، 

 غيرفوا  کرد.

ظار  نمورد یكي از سرفصر اقدام کنيد و  «هاي فارسيقل   1-4جدو   »ق جدو  ببراي سرفصر ها مطا 

ه سرفصار  کردن شمار جایگزینچنانچه بود از ، کنيد (paste) جایگزین و بودکپي کنيد  را در این قالب

را  اده و ساپس ماتن آن  از راست باه چاپ، عادد چهاارم را تغييار د     چار به  ریدتگي شد دبه هر دليلي 

 ویرایش کنيد.

 نامه که نیاز به جدول دارید، مراحل زیر را انجام دهید:در هرقسمتي از پایان -

 هاي موجود در متن  نمونه همراه با عنوان آن به طور کامر انتداب کنيد.یكي از جدو  -1

 آن جدو  را کپي کنيد. ctrl+cبا کليد ترکيبي  -2

 کنيد. (paste)جایگزینجدو  را  ctrl+vترکيبي کليد ظر رفته و درآنجا باسپس به محر مورد ن -3
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 هاي مورد نظر رود را در جدو  وارد کنيد.داده -4

اگر در جدو  انتدابي نياز به اضافه کردن سطر یا ستون است، بر روي جدو  کليك راست کرده  -5

 . (2، عمليا  مورد نظر را انتداب کنيد)شكر Insertو از گزینه 

 

 : اضافه کردن سطر یا ستون در جدو 2شكر 

اگر توداد سطر و ستون جدو  شما، کمتر از جدو  انتدابي است، در این حالت نيااز باه حاذف     -6

توادادي ساطر یاا ساتون داریاد. باراي اینكااار بار روي جادو  کلياك راسات کارده و باا انتداااب             

اي حذف سطر اضافي گزینه ساوم و بار   (، براي3شود )شكر، پنجره زیر باز مي…Deletecellsگزینه

 حذف ستون اضافي گزینه چهارم را انتداب کنيد.
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 : حذف سطر یا ستون در جدو 3شكر 

مورد  (Style)سبكاز « هاي فارسيقل   2-4جدو   »چار به  ریدتگي شدید مطابق اگر به هر دليلي د

فهرسات   TABLE TITLEاز استایل ، ی تهیه فهرست جداول در آخر هم برااشاره اساتفاده و  

 گیری کنید.

 برای قرار دادن عکس در پایان نامه، باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: -

 نامه نمونه همراه با عنوان آن به طور کامر انتداب کنيد.هاي موجود در متن پایانیكي از عكس -1

 س را کپي کنيد.آن عك ctrl+cبا کليد ترکيبي  -2

 .جایگزین کنيدعكس را  ctrl+vسپس به محر مورد نظر رفته و در آنجا با کليد ترکيبي  -3

 انتداب کنيد.  …change picture، گزینه4روي عكس کليك راست کرده مطابق شكر  -4

 

 نامه: تغيير عكس در پایان4شكر

، عكس ماورد نظار را   (Browse) جهتجو شود، از قهمتبا انتداب گزینه باال، صفحه زیر باز مي -5

 کنيد.انتداب کرده و جایگزین عكس فولي مي

البته نباید در سایز و فونت آن تغييري  ا جایگزین متن عكس انتدابي کنيد.ر رود متن موردنظر -6

 دهيد.
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اره ماورد اشا   سابك از « هاي فارسيقل   3-4جدو   »چار به  ریدتگي شدید مطابق اگر به هر دليلي د

 گیری کنید.فهرست  PIC  TITLE سبکدر آخر هم برای تهیه فهرست جداول ، از استفاده و 

 گردید.لب برنامه نمونه، به قهمت فهرست مطابوداز وارد و جایگزین کردن کامر مطالب رود در پایان

ست ليك راي جدو  فهرست مورد نظر کها)مطالب، اشكا  و جداو (، بر روفهرست بروزرسانيبراي  -18

 (.5را انتداب کنيد.)شكر  Update Fieldکرده و گزینه 

 

 : انتداب گزینه بروزرساني فهرست5شك

رست گزینه دوم (، براي بروزرساني کامر فه6شود)شكربود از انتداب این گزینه، پنجره زیر باز مي -19

 شود.ا سارته مينامه شمفهرست جدید براي پایان را انتداب کنيد.
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 : بروز رساني کامر فهرست6شكر

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

مطابق  HEDING4 و   HEADING3و  HEADING2 و  HEADING1شدید از 

 گیری نمایید.تدستورالعمل زیر فهرس

 مطالب فهرستنوشتن ی نحوه

 Tableي شوید و بر روي گزینه Referencesبرگ ورد رود وارد سر يدر صفحه موجود هايبرگاز سر

of Contents .کليك کنيد 
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بندي در ورد به صور  الگو فرض فهرست هاي پيشنمونه حالت Table of Contentsبا کليك بر روي 

تان ورد كر به فایرآید. که با انتداب هر کدام از آنها فهرست شما به همان شبرایتان به نمایش در مي

 شود.اضافه مي
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ا رهرست باید توجه داشت که فهرست ایجاد شده براي زبان فارسي مناسب نيهت، کافي است تا کر ف

ز راست کليك کنيد تا فهرست ا Right-to-Leftي  بر روي گزینه Homeانتداب کرده و سپس در تب 

 به چپ قرار گيرد.

 

بار  عرا پاه کرده و به جاي آن  Contentsتواني  عبار  يرسي ، محاال به ویرایش فهرست مي

رست و عناوین را ي فونت متن فهنوع فونت و اندازه Fontرا قرار دهي  و با استفاده از قهمت ” فهرست“

 به دلدواه تنظي  کني .
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 دوم فصل

 گزارش علمي پایان نامه ویک  مشخصات
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 یک پایان نامه و گزارش علمي مشخصات

توان ذکر کرد، با این حا  در هاي واحد و مويني نميها، مشدصا  و ویژگيبراي همه انواع نوشته اگرچه

رعایات  بطور کامار  شود، که در این فصر ذکر مي علمي باید نكا  و موارد کلي گزارش پایان نامه یا یك

  شده باشد.

توان نمي د موضوع نوشته شود ودقت کنيد که پس از عنوان فصر باید حداقر توضيحي کوتاه در مور     

ها.)مانناد  هاا و زیاربدش  مهتقيماً بود از آن عنوان بدش را نوشت و همين طاور پاس از عنااوین بداش    

 دستورالومر حاضر(

 برخورداری از غنای علمي  -2-1

پيام روشني  هدف و یونيلحاظ علمي از غناي الزم برروردار باشد. بهاز هر چيز  پيش دبای پایان نامهیك 

  گيري شفاف بهره ببرد.نتيجه علمي، ارجاعا  مورد نياز و بيان دالیرمينه علمي، زپيشاز ته باشد و داش

 موقع و صحیح به منابع دیگرارجاع به -2-2

آن بياان   شود یا یك جمله کامالً بدیهي است یا بایاد دليار  نوشته ميپایان نامه  اي که در یكجملههر 

تاري طلب یا گفماگر موضوع را نقر یا اثبا  کرده، ارجاع داده شود.  شود و یا اینكه باید به منبوي که آن

و شاماره   شود، باید آن مطلب دارر گيومه قرار گيرد و باا ذکار ماراذ   عيناً در گزارش نقر مي منبوياز 

 صفحه، به آن اشاره گردد.

 نویسي  ساده -2-3

و حاا  شايوا و رساا بنویهاد     نوشته است. نویهنده باید ساده، روان و در عاين  یك از ضروریا   سادگي

نبرد. اگر چه افراط در این امر نيز،  کارهبنو  در نوشته رود جمال  پيچيده و کلما  نامأ عبارا  مبه ،
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کارگيري لغا  و اصطالحا  دشوار و دور از ذهن و عبارا  و جماال   به د.زنبه شيوایي نوشته صدمه مي

 . ده رواهد شدنامنظ  و مبه  موجب ایجاد اشكا  در فه  روانن

بوده »، «یدگرد»، «بایهتي»، «بایهتمي»کارگيري کلما  نویهي باید در حد امكان از بهبراي ساده      

و مثر « شد»، «است»، «باید»جاي آور، غلس مصطل  و یا غيرشيوا ههتند، بهو مانند آنها که تكلف« باشد

. باشاد « براي»ایگزین روبي براي کلمه رواني مثر تواند جنمي« جهتدر»طور، همين .آنها، اجتناب شود

       .توانند اغلب مفاهي  را براحتي منتقر کنندکلما  و جمال  روان و ساده مي

ي بنادها  .ندکبه رواني و سادگي فه  مطلب مي شایاني كمکنيز  ها()پاراگراف هابندتنظي  دقت در      

 نباید بند كی .دننکرواننده را سردرگ   باشند وننده کانند رهتهتوطوالني نيز مانند جمال  طوالني مي

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

 وحدت موضوع -2-3-1

وشاته باا   هاا و اجازاي ن  هاا، مثاا   و تمام بحا   نيافتدباید در سراسر نوشته از اصر موضوع دور نویهنده 

  و تاثيري واحد در ذهن رواننده القا کند. اشدبپيرامون موضوع اصلي  ،هماهنگي کامر

 اختصار -2-3-2

در آن  هااي غيار ضاروري   حد امكان، مدتصر و مفيد باشد و از بحا   در باید پایان نامه یا گزارش علمي

 .استنوشتن مطالب ارزشمندي که هي  ربطي به موضوع ندارد، فاقد ارزش علمي  .شودپرهيز 

 گذاریو نشانه نکات دستوریرعایت  -2-3-3

ود آورده را و ارکان و اجزاي جمله در جاي مناسب  شودباید قواعد دستوري رعایت  پایان نامهسراسر در 

ه شود کاه بياان نویهانده روشان باشاد و روانناده با       گذاري سبب ميهمچنين رعایت قواعد نشانه شود.

 سهولت و با کمترین صرف انرژي مطالب را مطالوه و دره کند.
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 مخاطبمعلومات ذهني توجه به  -2-3-4

 اطاب  مد مولوماا  ذهناي  باا توجاه باه     و باید همواره مداطب رود را در برابر رود تصور کناد نویهنده 

 .کندبراي مداطب فراه   پيشاز  را،لب مورد بح  االزم براي دره مطنيازهاي تمامي پيش

 نگارشاصولي مراحل رعایت  -2-3-5

شاود.   ریزي مشادص انجاام  نامههر کار علمي زماني به بهترین شكر قابر انجام است که بر اسا  یك بر

مراحر نگارش  باشد.آن مينظ  ریزي مناسب و اجراي مبا کيفيت نيز نيازمند برنامه متن علمي تهيه یك

 :توان به ترتيب زیر درنظر گرفترا عموماً مي

  که باید نوشته شود و فرعي اصليعناوین فهرستي از تهيه 

 هاي گزارشدشها و بفصربندي و تويين ترتيب منطقي اولویت 

  بدش و زیربدشراجع به هر اوليه  گردآوري اطالعا 

 شود اضافهگزارش  بهبه قل  نگارنده باید که  ديیجد تدوین مطالب 

 شودآموزش داده ميدستورالومر نكاتي که در این كردن مطالب با رعایت کامر تایپ 

را باراي   علماي  گازارش اماه یاا   پایاان ن ه  فرآیند تهيه  ذکر شدهرعایت نظ  و ترتيب در اجراي مراحر 

 دهد.مي افزایشکيفيت نگارش را به ميزان قابر توجهي کند و ه  مي آساننگارنده 
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 فصل سوم

نگارش صحیح
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 صحیحنگارش 

که  ينگارشقواعد مهمترین  در این فصر است.موثر بهيار آن آسان در فه   پایان نامهنگارش صحي  یك 

محورهااي  در تاوان  ماي ایان قواعاد را   . شودگيرد، به ارتصار بيان ميباید مورد توجه جدي نگارنده قرار 

  بندي کرد:دستهزیر  اصلي

 نویهيفارسي 

  امالي صحي  رعایت 

  گذاري قواعد نشانهرعایت 

 نویسيفارسي -3-1

ویاژه در  ه، با کنياد اساتفاده  آنهاا  فارسي از موااد  فارساي   لما  غيرک کنيد به جايان سوي كدر حد ام

« براي همين»جاي به« لذا» کلمهاستفاده از  طور مثا هب .است رایج  فارسي مصطل  و ه موادکمواردي 

و موااد  فارساي   « پروساس »زیبااتر از  « پاردازش »لماه  ک همچناين . توجيهي ندارد« همين دليربه»یا 

یي گوناه ماوارد چنانچاه احتماا  عادم آشانا      در این .است« روپروسهوركمي»تر از مناسب« پردازندهریز»

لمه فارساي،  کتر است، در اولين ظهور فارسي مومو یا اصطالح غير ،ردرواننده با مواد  فارسي وجود دا

الي جماال   هلماا  انگليهاي در البا   کناچار بایاد  بهاگر  .آورده شود پاورقيصور  هفارسي آن بغير اصر

 .نظار گرفتاه شاود   در از آنها پسو  پيش لما  فارسيکو  آنهافاصله بين از هر طرف یك گنجانده شوند، 

 پااورقي  دراستفاده شود، الزم است در اولين استفاده، تفصير آن  1نویهياز مدتصر پایان نامهچنانچه در 

  .آورده شود

تاوان باراي توياين موقويات     ماي  2(GPSفراگيار )  توياين موقويات  از سيهت  داني  که همگي مي: مثالً

 ه کرد.جغرافيایي یك وسيله پرنده استفاد

                                              

1 Abbreviation 

2 Global Positioning System 
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 امالی صحیح فارسيرعایت  -3-2

هاي فارسي باید در نوشتههمچنين . کندکمك مي تربه مطالوه و دره راحتفارسي صحي  امالي رعایت 

« آ ين نگاارش » و« هواپيمااجزاء »عنوان مثا  به .استفاده نشود« ء، أ، ؤ، ة، إ، ئ» مزه هاز  امكاندر حد 

 .ههتندصحي  « نگارش آیين»و « هواپيمااجزاي »، اما ناصحي 

 گذاریقواعد نشانهرعایت   -3-3

ا ر یاك جملاه  است که روانادن و فها  درسات     هایيها و نشانهبردن عالمتکاربهگذاري منظور از نشانه

ر نها به ارتصاو موارد کاربرد آهاي مومو  و متداو  در زبان فارسي نشانهدر ادامه  کند.آسان ميممكن و 

 شوند.مورفي مي

 نقطهو  ویرگول -3-3-1

الزم له نباید فاصله گذاشته شود و پاس از آن یاك فاصا    نقطهاز  پيشنقطه نشانه پایان یك جمله است. 

  است و بيشتر از آن صحي  نيهت.

 رود:کار ميویرگو  نشانه ضرور  یك مك  کوتاه است و در موارد زیر به

 و  بودن ویرگا نفه بدواند، یا در ميان دو کلمه که احتما  داده شود رواننده آنها را با کهره اضا

 موجب بروز اشتباه در رواندن جمله شود.

 اي عنوان توضي ، در ضامن یاك جملاه آورده شاود. ماثالً بار      در موردي که کلمه یا عبارتي به

هااي  تاوان از بالاك  کاه در راارج از جاو ههاتند، نماي     دليار آن کنتر  وضويت فضاپيماها، به

 آیرودیناميكي استفاده کرد.

 هاي مدتلف یك نشاني یا یك مرجعکردن بدشجدا 

 ي  نيهت.پيش از ویرگو  نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بيشتر از آن صح

 دو نقطه -3-3-2

 موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:
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  پيش از نقر قو  مهتقي 

 است.ن اشاره شدهه آپيش از بيان تفصير مطلبي که به اجما  ب 

 شود.اي که موني آن در برابرش آورده و نوشته مياژهاز و پس 

 و ...« یوني»کننده از قبير پس از کلما  تفهير 

 ي  نيهت.پيش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بيشتر از آن صح

 گیومه  -3-3-3

 موارد کاربرد گيومه عبارتند از:

 آوری .در ضمن نوشته و مطلب رود مي وقتي که عين گفته یا نوشته کهي را  

  ممتااز از  صاور   باه در آغاز و پایان کلما  و اصطالحا  علمي و یا هر کلمه و عبارتي که باید

 هاي دیگر نشان داده شود.قهمت

 ها و ...ها، اشوار، روزنامهها، رسالهدر ذکر عنوان مقاله 

 پرسشينشانه   -3-3-4

  يهت.نگذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بيشتر از آن صحي  نباید فاصله « ؟»از  پيش

 تیرهخط   -3-3-5

 موارد کاربرد رس تيره عبارتند از:

 هاي توضيحي، بد ، عطف بيان و ...کردن عبار جدا 

 ها، اعداد و کلما بين تاریخ« به»و « تا»جاي حرف اضافه هب 

 

 پرانتز  -3-3-6

 موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:

 ورند.کلمه یا عبار  را براي توضي  بيشتر کالم بيایك و وقتي که « یوني»و « یا»موني به 
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 کندهاي بيشتر )اطالعا  تكميلي( به رواننده عرضه وقتي که نویهنده بدواهد آگاهي. 

  ها و شواهد.در پایان مثا  مرجعبراي ذکر 

 د.ید فاصله وجود داشته باشبين کلمه یا عبار  دارر پرانتز و پرانتز باز و بهته نبانكته: 
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سبک ها  و قلم ها فصل چهارم
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 سبک ها و قلم ها 

استفاده  Times New Roman و B Nazanin، هايقل  از دستورالومرهاي مدتلف این در توریف سبك

 گردد. هاي بودي تشری  ميدر بدش است که رصوصيا  کامر آنهاشده

 های فارسيقلم -4-1

نشاان داده   1-4جادو   گزارش در  یك هاي مدتلفدر قهمتاي فارسي قابر استفاده هقل و سبك اندازه 

 .استشده

 هاي فارسيقل   1-4جدو  

 فهرست Bold نام سبك قل  اندازه قل  از موقويت استفاده

 فهرست اصلي  B Nazanin 14 Normal متن 

 B Nazanin 18 Heading1  عنوان فصر

 B Nazanin 16 Heading 2  1 فصرزیر

 B Nazanin 14 Heading 3  2 فصرزیر

 B Nazanin 14 Heading 4  3 فصرزیر

 B Nazanin 13 Heading 5  4 فصرزیر

 B Nazanin 13 Heading 6  5 فصرزیر

 فهرست جداو  B Nazanin 13 Table Title*  عنوان جداو 

 فهرست اشكا  B Nazanin 13 Pic Title*  عنوان اشكا 

   *B Nazanin 13 In Table متن جداو 

   *B Nazanin 13 In Table R نویسراست متن جداو 

   *B Nazanin 13 In Pic متن اشكا 

   *B Nazanin 13 FarsiRef مراجع )قهمت عادي(

  B Nazanin 13 RefB*  پررنگ( مراجع )قهمت

   *B Nazanin 11 CodeComment نویهيتوضيحا  کد برنامه

  B Nazanin 13 App Table Title*  پيوست عنوان جداو 
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  B Nazanin 13 App Pic Title*  پيوست عنوان اشكا 

 

 انگلیسيهای قلم -4-2

نشان داده  2-4جدو  گزارش در  یك مدتلف هاياستفاده در قهمت قابر انگليهيهاي قل اندازه و سبك 

 اندازه قل  هاي انگليهي یك شماره کوچكتر از فارسي مي باشد. .استشده

 .انگليهيهاي قل   2-4جدو  

 Bold سبك قل  اندازه قل موقويت استفاده 

  Times New Roman Normal 13 متن 

 Times New Roman Heading 2  15 1 فصرزیر

 Times New Roman Heading 3  13 2 فصرزیر

 Times New Roman Heading 4  13 3 فصرزیر

 Times New Roman Heading 5  12 4 فصرزیر

 Times New Roman Heading 6  12 5 فصرزیر

 Times New Roman Table Title*  12 عنوان جداو 

 Times New Roman Pic Title*  12 عنوان اشكا 

  *Times New Roman In Table 12 متن جداو 

  *Times New Roman In Table R 12 نویسراست متن جداو 

  *Times New Roman In Pic 12 متن اشكا 

   *Times New Roman EnRef 12 )قهمت عادي( مراجع

 Times New Roman RefB*  12 )قهمت پررنگ( مراجع

  *Courier New CodeComment 10 نویهيتوضيحا  کد برنامه

  *Courier New Code 10 نویهيکد برنامه

 Courier New CodeBold*  10 رنگ(نویهي )پرکد برنامه

 Times New Roman App Table Title*  12 پيوست عنوان جداو 
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 Times New Roman App Pic Title*  12 پيوست عنوان اشكا 

 )روابط ریاضي(هافرمول -4-3

تماامي نمادهااي    .برراوردار اسات   راوبي ارآیي کا از  Equation Editorبراي نوشتن روابس ریاضي، ابزار 

ر استفاده همچنين از شماره گذاري مناسب مطابق با فصر مذکو .استبيني شدهنياز در این ابزار پيشمورد

 ود.ش

(1-0) amF  

(2-0) 2cmE  

(3-0)   )sin(d)cos( xxx 

شود. این الگو با پيروي مي 4-4و  3-4جدو شده در از الگوي ارا هها فرمو و اندازه  و سبك  قل تنظي  در 

 هماهنگي دارد.  Wordافزار فرض نرمتنظيما  پيش

 .هافرمو  سبكو  قل   3-4جدو 

 مورد کاربرد سبك قل  Italic Bold مثا 

x 
  Times New Roman  Variable Variable 

)(xf 
  Times New Roman  Function Function 

 
  Symbol L.C.Greek L.C.Greek 

 
  Symbol U.C.Greek U.C.Greek 

ubAx  
  Times New Roman Matrix-Vector Matrix-Vector 

12 
  Times New Roman  Number Number 

1if a 
  Times New Roman  Text Text  

2cmE  
  Times New Roman Text Constant Parameter 

2m/N5 
  Times New Roman Text Unit 

 xxd
 

  Symbol Text Math Operator 

)sin(x   Times New Roman Text Math Function 
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 .هااندازه فرمو   4-4جدو  

Size Position 

12pt Full 

7pt Subscript/Superscript 
5pt Sub-Subscript/Superscript 
18pt Symbol 
12pt Sub-Symbol 

 ی افقي و عمودیهافاصله -4-4

کماك   و زیبایي صفحا  پایان نامههاي مدتلف یك بدشمناسب تفكيك  ،روانایي متنها به تنظي  فاصله

 . کند.مي

 کلي از چهار طرف کاغذ فاصله -4-4-1

و از  ایان (  1) مترسانتي 5/2 چپ، از این (2/1) مترسانتي 3 از پایين ،این (2/1)مترسانتي 3 ه از باالحاشي

  .شودنظر گرفته ميدر (این  2/1)مترسانتي 3 سمت راست کاغذ

 هاخط فاصله -4-4-2

 .اعما  گردد Normalروي سبك  یك بار کارکافي است این  .باشد 1.2بایهتي ها رس فاصلة بين

 کنندههای تفکیکفاصله -4-4-3

واه دره  ا هنگاام مطال تر کرد ترا ساده پایان نامههاي مدتلف یك تفكيك بدشتوان ميها با تنظي  فاصله

شارح زیار   رود، باه ماي  کارهبو عناوین  بندهامنظور تفكيك هایي که بهتر باشد. برري از فاصلهآسانمطالب 

 باشد. مي

 6به اندازه  یك فاصله عمودي بنداز هر  پيش pt صاور  دساتي   ید باه این فاصله با .گيردقرار مي

 وارد شود. 
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 ه رالي  از فاصل 5با  بندهااز او  رس شروع شده و سایر  ،شوده در زیر عنوان آورده ميکاو   بند

  .شوندسر سطر شروع مي

 نادازه ترتياب باه ا  بداش( یاك فاصاله عماودي باه     زیار بداش/ زیار  از هر تيتر )بدش/ زیار  پيش 

(15/20/27 ptقرار مي )30از عنوان فصر،  پيش فاصله عمودي .گيرد pt باشد.مي 

 فواصل بین کلمات  -4-5

 .شوداره مياستفاده یا عدم استفاده از فاصله ضروري است که در ادامه به مواردي از آن اش ريلي اوقا 

« اصاو  نگاارش  »عناوان مثاا    به .باشدمجاز نميبين کلما  ( Spaceفاصله ) كبيش از ی گذاشتن -1

  .باشدمي ناصحي « اصو   نگارش»صحي ، و 

 گيرد. دو فاصله رالي قرار ميشكر یا جدو ، پس از شماره  وعنوان اشكا  و جداو   از پيش -2

 جدانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاصله بین آنها -4-6

ر )مث ته شودن آنها فاصله گذاشاجزاي یك کلمه از یكدیگر جدا نوشته شوند، بدون آنكه بيگاهي الزم است 

یاا   <-+Ctr>باه ایان منظاور باين دو بداش کلماه ماورد نظار از         . «(جدانوشاتن »یاا  « شاود ماي »کلمه 

<Shift+Space> (SS .استفاده کنيد ) 

مانند  فا  فاعليتقریباً تمامي کلما  مرکب در زبان فارسي باید از ه  جدا نوشته شوند؛ به استثناي ص     

 «. آنها»، «اینكه»و کلماتي نظير « دانشمند»و یا « غبانبا»، «عملگر»

 و فهرست جداول هاشکل، فهرست فهرست گزارش -4-7

توانياد باا   ياستفاده کنياد، پاس از اتماام یاا در حاين تكميار آن ما        پایان نامهاگر از این الگو براي تهيه 

شاكا   (. فهرست جداو  و اupdate fieldکنيد )توسس گزینه  روزبهکليك روي فهرست فولي، آن را راست

 باشد.شدن ميروزبههمين صور  قابر نيز به
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   (Header and Footer) برگتهو  سربرگ  -4-8

ن بااز  کاه در قهامت بااال و پاایي    هاایي  قااب  به .انتداب کرد Insert منوي توان ازرا مي برگتهو  سربرگ

. شودنوشته مي، عنوان هر فصر سربرگت راست در سم .شودگفته مي برگتهو  سربرگترتيب شود، بهمي

 شماره صفحه نوشته مي شود. برگ،در ته و گيردقرار ميقهمت یك رس پررنگ  دوزیر این در 

 ها  شکل ،هاجداول، منحني -4-9

 ماتن  داررو در  شود گذاريشماره فصر مربوطه شماره همراهبه 1باید از شماره هر فصر جداو  و اشكا  

و  تمامي جدا در متن باید به .آورده شود ي که به آن شكر یا جدو  ارجاع داده شده(بند)بالفاصله پس از 

عنوان  .شودمينام کميت یا پدیده مورد مطالوه ذکر  هادر عنوان جداو  و شكر .ارجاع داده شود هاشكرو 

 (1-4و شكر  5-4جداو  در باالي جدو  و عنوان شكر در پایين ان ذکر گردد. )مشابه جدو  

 

 .عنوان جدول  5-4جدول

 روش زمان )ثانيه( (WU)کار 

 ايچند شبكه 54 37/85

 

 

 
 .فرایند کواکستروژن  1-4شکل
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 هاو بخش مراجع ،روابطها، شکلبه جداول،  ارجاع -4-10

 در متن ظاهر شودر یا جدو  پيش از مورفي آنكش كهرگز نباید ی ،.  

 ( و کلمه یا بين شماره شكر ) ار گيردجدو ( باید حتماً یك فاصله قر یا از آن )شكر پيشجدو. 

  .است ناصحي « 2-2جدو »صحي ، و « 2-2شكر »عنوان مثا  به

  غلاس  (« 2-2) جدو »عنوان مثا  به .جداو  نباید از پرانتز استفاده شود ها وشكربراي ارجاع به

 .است

  از درج رود آن روابس در متن صور  گيرد پسارجاع به روابس ریاضي همواره باید. 

  شود؛مياستفاده  پرانتزدر دارر  آنهابراي ارجاع به روابس ریاضي از شماره 

    ،[2، 1]نيااااد: کرا بااااا ویرگااااو  جاااادا   آنهااااابااااراي ارجاااااع بااااه چنااااد مرجااااع
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 پنجمفصل 

مهپایان ناساختار بررسي 
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 بررسي ساختار پایان نامه

ن روناد  . ایا شاود ، باید روندي رااص دنباا    پایان نامهاي مناسب در تهيه یك منظور استفاده از شيوهبه

د در پایاان  شاو باشد، اما تبويت از این روناد سابب ماي    چك ليهتممكن است تا حدودي شبيه به یك 

 و باه دليار   نباشاد. از ایان رو   پایان ناماه هایي نویهي، نيازي به صرف زمان فراوان براي ویرایش نگزارش

حهاسايت   نياز به حوصله کافي دارد و در صور  استمرار، باع  کااهش  پایان نامه ویرایش گزارش اینكه

 شود. انجام ویرایش در پایان هر فصر، توصيه مي به همين دلير شود،در رعایت ملزوما  مي

 هابررسي سرفصل -5-1

نباید  ،سرعنواناز یك  پسگاه ت که متني هر چند مدتصر نوشته شود. هي الزم اس، سرعنوانپس از هر 

ي فصار  ، الزم است که محتواسرعنواندارلي شروع شود. در متن آغازین هر  سرعنوانبدون ظهور متن، 

 منظور ایجاد فضاي ذهني در رواننده، بيان شود. یا بدش و دلير وجود آنها، به

 بررسي ساختار کلي  -5-2

 التي را دراز سارتار یكهان براي آنها استفاده شود. مثال ح ،هاي مدتلفشابه فصرتصور   بهتر است در

سري واحاد  كجا که موموال برنامه از یشود. از آننظر بگيرید که گزارشي براي متن یك برنامه نوشته مي

 قاش واحاد،  ابتدا ن ها، از ابتدا سارتار کلي توریف کرد. مثالتوان براي مورفي واحداست، ميتشكير شده

اباس  هااي دارلاي و رو  سپس جایگاه آن در کر برنامه، پس از آن سارتار دارلي واحد، مورفاي عملياا   

 شده و ... بيان شود. سازيپياده

 بررسي مفهومي -5-3

توان نهبت باه  بندي شد. ميشده مطالب دستهدهي صور  گرفت و در سارتار یادپس از این که سارتار

 لب اقدام کرد. مطالوه مفهومي مطا
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 بندیمطالعه مفهومي و جمله -5-4

، دهابنا سوي شود هنگام مطالوه مفهومي به مباح  ویرایشي کمتر توجه شود و مفاهي  جمال ، توریف 

بهتار   ، بررسي صحت ارجاعا  و مهایر مرتبس به مفهوم گزارش، مورد توجاه قارار گيارد.   بندهاموقويت 

 نوان یك قدم انجام شود. عمشدصا به هابندگيري در مورد تصمي است 

 تنظیم بندها -5-5

 شاروع   يفاصاله راال   5باا   بنادها از او  رس شروع شده و سایر  ،شوده در زیر عنوان آورده ميکاو   بند

اسات.   امهپایان ن گزارش ، یكي از ملزوما  اصلي یكگيري در مورد بندها و تنظي  آنهاتصمي  ،مي شوند

جدیاد   ناد ب( براي شروع Indentationدهي )ز توریف رودکار فاصلهمنظور انجام هوشمندانه این کار، ابه

اضاي زیاادي   نویهي فني، رواباس ری در گزارش اینكهاست. عالوه بر این، با توجه به رودداري شده الگودر 

نظر د درجدی بنداز هر رابطه،  پسشود که دهي، باع  ميگيرد، رودکارشدن فاصلهمورد استفاده قرار مي

صاور   ، الزم اسات کاه نویهانده باه    نوشاتن . بناابراین حاين   باشدکه وضويت مطلوبي نمي گرفته شود

  وجه کنيد!(.بود ت بند)به  کند، آن را متمایز بندفاصله رالي در ابتداي هر  5هوشمندانه با قراردادن 

بایاد در  هاا  شود. بناابراین شاكر  رودداري  بنددادن شكر، در وسس یك باید توجه داشت که از قرار     

، بناد شاده باراي   دهي بياان جدید و با فاصله بنداز شكر باید  پسمربوطه آورده شود و حتما  بندانتهاي 

فاصله  5ا باید ب بندآید، همواره یك مي سرعنواناز  پسي که بالفاصله بندجز شروع شود. در مجموع، به

 رالي، آغاز شود تا قابر تشديص باشد. 

ا با  ار نگيارد. شكر و یا جدو  قار  ،بندگردد در بين یك ، توصيه ميپایان نامهتر منظور زیبایي بيشبه     

له بادون فاصا   آناز  پاس  بندفصر، ي یك سربندهادر ميان یا جدو  گرفتن شكر پس از قراراین وجود 

از  بناد ، گيارد، پاس از درج فرماو    قرار ماي  بندگردد. چنانچه فرمولي نيز در ميان یك ابتدایي آغاز مي

 فاصله رالي نيهت. 5شود و نيازي به تداي رس آغاز مياب
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 بررسي قواعد نگارشي -5-6

 ینكاه ا. بناابراین پاس از   شاود تغيير در سارتار گزارش  ممكن است گاهي باع مطالوه مفهومي گزارش، 

ن رد. به ایکتوان نهبت به ویرایش گزارش اقدام ، تواد  برقرار شد، ميدهيبين مطالوه مفهومي و سارتار

شاي ماورد   بدون توجه به مفاهي  آن و فقاس از نظار نگار   پایان نامه گزارش یك بارور الزم است که منظ

 بررسي قرار گيرد. در این راستا توجه به نكا  زیر حا ز اهميت است:

 نویهيفارسي -1

 امالي صحي  -2

 فواصر بين کلما  -3

 Spaceجاي به Shift Spaceموارد استفاده از  -4

 و ... گذاري گذاري، ویرگو نقطه -5

 بررسي روابط  -5-7

یهاه باا   منظور بررسي مجادد صاحت رواباس، در مقا   به برنامه هاي موجود و الزم است یك بار پایان نامه

راج آن، کردن روابس و حتي استدشود که در ماشينمشاهده مي گاهيمرجع مورد استفاده، مطالوه گردد. 

ي اساتفاده  اهانهاي رایدر برنامه آنهاروابس، از  موموال پس از استدراج اینكهآید. با توجه به رطا پدید مي

اي ژهشود. بنابراین بررساي صاحت رواباس از اهميات ویا     شود، این رطا به متن برنامه نيز کشيده ميمي

 برروردار است. 

ش فناي الزم  نيز مورد توجه قرار گيرد. در یاك گازار   آنهادهي است هنگام بررسي روابس، ارجاع الزم     

در یاك   گيرد، به رابطاه مشدصاي  سازي مورد استفاده قرار ميابس اصلي و نهایي که در پيادهاست که رو

 مرجع موتبر، ارجاع داده شود. 
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 ها  بررسي شکل -5-8

تاوان  ي، ماي ها مورد بررسي قرار گيرد. در این بررسفقس از منظر شكر یك بار ،پایان نامهبهتر است کر 

 د، مورد توجه قرار داد. شوهاي آتي تشری  ميمواردي را که در بدش

 بررسي کیفیت شکل و تطابق عنوان آن -5-8-1

عنوان شكر،  باشد. همزمان با بررسيمي با شكر موردنظر  آنهابررسي عناوین و تطابق  موارد مه یكي از 

 توان کيفيت آن را نيز مدنظر قرار داد. مي

 بررسي تطابق روابط، برنامه و شکل -5-8-2

 ها به تشری  روابس، برري از شكرشودشری  متن یك برنامه نوشته مير تمنظوکه بهپروژه هاي پایاني در 

 هاا، تطاابق باين رواباس ماوردنظر، ماد       شده ارتصاص دارد. الزم است که باراي ایان شاكر   سازيپياده

 )متن برنامه( و شكر مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. شده سازيپياده

 بررسي جداول -5-9

توان ررسي، ميفقس از منظر جداو  مورد بررسي قرار گيرد. در این ب ه  اریك ب، پایان نامهبهتر است کر 

 گردد، مورد توجه قرار داد. هاي آتي تشری  ميمواردي را که در بدش

 بررسي کیفیت جدول و تطابق عنوان آن  -5-9-1

زماان باا بررساي    در این بررسي الزم است که بين محتویا  جدو  و عنوان آن تطابق برقارار باشاد. ها    

 توان کيفيت آن را نيز مدنظر قرار داد. عنوان جدو ، مي
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 بررسي تطابق روابط، برنامه و جدول -5-9-2

هاا باه تشاری     شود، برري از جادو  منظور تشری  متن یك برنامه نوشته ميکه به پروژه هاي پایانيدر 

جاود در  اباس مو شده ارتصاص دارد. بنابراین الزم است که براي جداو ، تطابق باين رو سازيروابس پياده

 گزارش فني، متن برنامه و روابس موجود در جدو ، مورد بررسي قرار گيرد. 

 رساني مراجع روزبه  -5-10

فلات قارار   دهي مناسب مورد غدلير توجه به متن مورد نگارش، ارجاعبه نوشتن پایان نامهموموال هنگام 

يات الزم  دهي پردارت. در ایان فوال توان براي هر فصر به بررسي ارجاعگيرد. پس از اتمام نگارش ميمي

 اصي، به آنري مدتلف را مورد بررسي قرار داد و درصور  استفاده از مرجع بندهااست تا با دقت فراوان 

ن هاي فني الزم است کاه رواباس مها  و همچناين روابطاي کاه اساتدراج آ       ارجاع داده شود. در گزارش

دهاي رواباس، شاماره    دهي شود. بهتر اسات در ارجااع  جاعاست، ارارا ه نشده پایان نامهصور  کامر در به

راجاع الزم  [(. در بداش م 3(، ]2-3رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نيز ذکر گردد. ماثال )رابطاه )  

رساني کارد.  روزن این مهاله را در هر فصر بهتواميترتيب حضور در متن آورده شوند. مراجع به است که

 کند. ر انتهاي ویرایش تمامي فصو  کفایت ميرساني دروزاگر چه به

 بندیصفحه  -5-11

بنادي  فحهصا ، نهبت به اصاالح  پروژه پایانيتوان با مرور کلي پس از پایان اقداما  ویرایشي مدتلف، مي

بندي بهتري توان صفحهنمودن آن، ميجاکردن یك شكر یا کوچك و بزرگهاقدام کرد. مثال گاهي با جاب

کند، غيير ميبندي احتماال شماره صفحا  تشته باشيد، با توجه به اینكه پس از صفحهارایه کرد. توجه دا

 .انجام شودد، شوبود تشری  ميبدش که در  هاسربرگاز بررسي  پيشاین اقدام 

 هابرگتهو  سربرگ -5-12

ر، موارد هر فص فصر، الزم است که در آغازهر ، در پایان « Insert › Break» با توجه به استفاده از ابزار

 زیر چك شود. 
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  عنوان فصل 

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

  شماره صفحه 

قرار دارد و الزم است در هر صفحه چك شود.هر صفحه و وسس  در پا ين شماره صفحه، 
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 فصل ششم

و پیشنهادات گیریبندی و نتیجهجمع
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 گیریی و نتیجهبندجمع

ین ماوارد  اگيري نهایي ارا ه شود. در بندي یا نتيجهجمع الزم است که هاي علمي و فنيدر پایان گزارش

 گيرد را به این امر ارتصاص داد.از مراجع قرار مي پيشکه پایان نامه  توان آررین فصرمي

 

 پیشنهادات

هادا  گردد. دقت شود که پيشان د ارایه ميدر این بدش پيشنهاداتي که محقق جهت ادامه تحقيقا  دار

 د.باید از  تحقيق انجام شده و نتایج ان حاصر شده باشد و از ذکر جمال  کلي باید پرهيز کر

  



 

  منابع و مراجع

 

37 

 

 منابع و مراجع

 

[1] 

 

 

عناوان   ؛ عناوان فرعاي کتااب )جز ياا     عنوان اصلي کتابنام رانوادگي، نام )مولفان و مترجمان(؛ 

، ر انتشاار اب در صور  وجود دارر پرانتز(، نام سایر افراد درير در تاليف یا ترجماه، ناشار، محا   کت

 .شماره جلد، شماره ویرایش، سا  انتشار به عدد

[2] 

 

نوتي صا هاي عصبي(، انتشارا  دانشاگاه  )جلد او : مباني شبكه هوش محاسباتيباقر؛ منهاج، محمد

 .1379، تهران، ویرایش او ، کبيرامير

[3] 

 

ر صاور  عاادي و دارا   عنوان مقاله به"رانوادگي و نام مولف دوم؛ مولف سوم؛ نام رانوادگي، نام؛ نام

 فحا ، سا ، شماره دوره یا جلد، شماره مجله، شماره صنام کامر مجله به صور  ایتاليك، "گيومه

 .انتشار

[4] 

 

محار   ، شاماره ثبات، ناام کامار    صور  ایتاليكعنوان طرح پژوهشي بهنام رانوادگي، نام مجري؛ 

 .انجام و سفارش دهنده، سا  انجام طرح

 .آدر  اینترنتينام شرکت/ نام فرد؛ عنوان صفحه؛  [5]

 

 [6]   Book authors’ names; Book Title in Italic (and the title components, if any), 

Edition number, Publisher, Date of publish. 

 

 [7]   Van de Vegte, J.; Feedback Control Systems, 2nd Edition, Prentice Hall,  

1990. 
 

 [8]   Authors’ names separated by comma-dots; “The paper title in Regular Times 

New Roman 12pt”, Paper Address in Italic, Publishing Place, paper page, Year 

of Publish. 

 

 [9]  Safonov, M.; “Stability margins of diagonally perturbed multivariable 

feedback systems”, IEEE Proceedings, Part D, p. p. 251-256, Nov. 1982. 

 

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

 



 

  منابع و مراجع

 

38 

 

 

 یا بصورت الفبایي
 

Gibson R.F "Principles of Composite Material Mechanics" Holman 

J.P, Lloyd J.R (editors) McGraw-Hill (1994). 

 

http:// 213.176.8.27/DL/Asklibraryian/FAQ/Theses.html. 

 

Kantz H, Schreiber T "Nonlinear Time Series Analysis" 2nd ed. 

Cambridge, Cambridge University Press (2004). 

 

Minkowycz W.J, Roblach N.J, France D.M " Dynamic of Inert Gas 

Bubbles in Force Convective Systems " Int J of Heat and Mass Transfer 

Vol.24 (1981) PP 1433-1441. 

 

Pagano N.J "Analysis of the Flexural Test of Bidirectional 

Composites" J Composite Matter 1 (1967) pp 336-342. 

 

Smith J.E "Biotechnology" 4th Ed New York, Cambridge University 

Press (2004). 

 

Soo S.L "Boundary Layer Motion of a Gas-Solid Suspension" 

Proceeding of the Symposium on Interaction between Fluids and Particles, 

Institute of Chemical Engineers Vol.1 (1962) PP 50-63. 

 

Timoshinko S.P "Theory of Elastic Stability" McGraw-Hill, New 

York (1985). 

 

 یا مطابق دستور العمل زیر : -4-5

 به متن در ورد Citation ایجاد منابع و اضافه کردن رونگاشت یا

ه آن اضافه بیا استناد را  Citation اشاره گر مو  را بر روي بدشي از متن قرار دهيد که مي رواهيد -1

 .کنيد

 .در ریبون ورد بروید References به تب -2
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 .کليك کنيد Insert Citation روي -3

 

 
 .ز مي شودمنویي شامر همه منابوي که پيش از این اضافه کرده اید با -4

 .کليك کنيد Add New Source براي اضافه کردن منبع جدید باید روي فرمان -5

 

 
C در پنجره -6 r e a t e  S o u r c e  .ا وارد کنيدرمي توانيد اطالعا  مربوط به هر منبع  

Ty مقدار پيش فرض ليهت -7 p e  o f  S o u r c eکتاب ،(B o o k ه این است. ب (

وع ا براي نریگري اشد. با باز کردن آن مي توانيد گزینه هاي دموني که این منبع در واقع یك کتاب مي ب

 .منبع مورد استفاده انتداب کنيد

عا  را یگر اطالمي توانيد براي این منبع یك نام برچهب )موموال نهده کوتاه تر نام منبع( یا د -8

O انتداب کنيد و در نهایت روي K  .کليك کنيد 
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AP رد از روش نوشتن فهرست منابع به روشبه طور پيش فرض در نرم افزار و -9 A  براي منابع

APروش به منابع فهرست استفاده مي کتد. اگر به غير از ایجاد A  شما از روش دیگري در سند

S رود استفاده مي کنيد مي توانيد روي گزینه h o w  Al l  
B i b l i o g r a p h y  f i e l d s کليك کنيد تا بتوانيد از ميان مواردي که به  

 .ید یكي از استایر ها را انتداب کنيدنمایش در مي آ
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نابع از همين م شده اید. دفوه بود که مي رواهيد ورد در منابع درج با استفاده از مراحر باال موفق به- 10

ورد مکليك کنيد. سپس منبع  Insert Citation در متن رود استفاده کنيد کافي است تنها روي دکمه

 .ه متن مورد نظر شما اضافه شودنظر را از ليهت انتداب کنيد تا ب
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را  ه این منبعضمنا گاهي اوقا  شما منبع اصلي و قابر استناد را دارید ولي تمامي اطالعا  مربوط ب -11

در  طالعاا  را در حا  حاضر در ارتيار ندارید. بنابراین شاید دلتان بدواهد فضایي رالي مربوط به ایان ا 

دا بار  وانيد ابتا شدن اطالعا  آن ها را وارد کنيد. براي این کار مي ت ارتيار داشته باشد تا پس ار تكمير

 .را انتداب کنيد Add New Placeholder کليك کرده و سپس گزینه Insert Citation روي

 

 
 یا فهرست منابع و ماخذ در مقاله ورد Bibliography ایجاد

Bibliography  اده ماي  موموال در انتهاي ساند قارار د  به موني ایجاد ليهتي از منابع است. این ليهت

 :شود. براي ایجاد این ليهت طبق مراحر زیر عمر کنيد

 .یك صفحه جدید باز کنيد Layout > Breaks > Page Break با استفاده از مهير -1

 .کليك کنيد Bibliography رفته و روي دکمه References به تب -2
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یلي اگار اساتا   رض داراي هدر، یكي از آن ها را انتداب کنيد. امامي توانيد از بين استایر هاي پيش ف -3

رد وکلياك کنياد. در ایان هنگاام      Insert Bibliography بدون هدر مي رواهيد مي توانيد روي گزینه

 .ندهمه منابوي را که از آن ها استفاده نموده اید طبق فرمت انتدابي شما به سند اضافه مي ک
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نيد مي ن اضافه کمنابع را تهيه کردید و حاال مي رواهيد منابع دیگري را نيز به آ اگر قبال فهرستي از -4

ا رواهياد  توانيد روي آن کليك کنيد تا یك هدر پدیدار شود. با کليك بر روي فلش گينه هاي مدتلفي ر

وز ه ربا را انتداب کنيد تا فهرست منابع  Update Citations and Bibliography دید. در اینجا گزینه

 .رساني شود

 

 
 پشتیبان گیری و بازیابي رفرنس ها در نرم افزار ورد

هياد  ممكن است در حا  نوشتن مقاال  گوناگوني در یك زمينه راص باشيد و به همين دلير نماي روا 

رد ي این موادرگير وارد کردن منابع تكراري در هر سند به صور  جداگانه باشيد. روشبدتانه در ورد برا

ه ر ليهتي به اي پيش بيني شده است. هر زمان که منبع جدیدي را وارد مي کنيد ورد ان را ده  راه چار

بع قادیمي  ذريره مي کند. براي هر سند جدید شما مي توانيد به بازیابي منا Master source list نام

راحار زیار   از طریق این ليهت بپردازید و ان ها را در سند جدید رود وارد کنيد. براي ایان کاار طباق م   

 :پيش بروید

 .کليك کنيد Manage Sources روي دکمه References در تب -1
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ت ابع در سام پنجره اي شامر همه منابوي که تا حاال استفاده نموده اید باز مي شود. روي یكي از منا  -2

اریاد  ز درا کليك کنيد. این کار را براي همه منابوي که نيا Copy چپ پنجره کليك کرده و سپس دکمه

 .را انتداب کنيد OK تكرار کرده و در نهایت

 

 
هاتجو  نجره به جاگر از توداد زیادي منبع استفاده مي کنيد مي توانيد از طریق ابزاري در باالي این پ -3

يدا کردن پم شود تا ميان آن ها بپردازید. این کار مي تواند بر اسا  عنوان، سا  انتشار یا موارد دیگر انجا

 .نظر ساده تر شودمنبع مورد 

 اگر نياز دارید که ليهت منابع رود را به کامپيوتر دیگري انتقا  دهيد مي توانيد آن را به شكر یك فایر

XML در مهير زیر پيدا کنيد: 

Bibliography\Microsoft\Roaming\AppData\u s e r n a m e\Users\C: 

تداب کنيد را ان Manage Sources دکمه با کپي این فایر در کامپيوتر دیگري برنامه ورد را باز کرده و

 .تا با جهتجوي این فایر آن را وارد ورد کنيد
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ماي   در ارتيار شما قرار ماي گيارد   Manage Sources ضمنا با گزینه هایي که با کليك بر روي دکمه

 .یا ویرایش آن ها بپردازید ورد در رفرنس حذف و درج توانيد به

 



 

  ها پيوست

 

47 

 

 هاپیوست

ها پيوست گيرد، در بدشهاي زیر قرار ميي از گروهكه در یک پایان نامه متن گزارشموضوعا  مرتبس با 

 د:نآورده شو

 .اثبا  هاي ریاضي یا عمليا  ریاضي طوالني -1

 .( چنانچه طوالني باشدCase Studyمورد مطالوه ) (داده و اطالعا  نمونه )هاي -2

 .اشدارهاي دیگران چنانچه نياز به تفصير بکنتایج  -3

 .اشدبمجموعه تواریف متغيرها و پارامترها، چنانچه طوالني بوده و در متن به انجام نرسيده  -4

از سارتار متفاوتي نهبت به متن اصلي  گذاري روابس، جداو  و اشكا  موجود در پيوستبراي شماره     

 است. عنوان نمونه نمایش داده شدهشود که در زیر بهاستفاده مي

maF (1-)پ  

 ی. انهایک کد رای منبع بدنه اصلي شرح کد :1-پ جدول

01 program AeroPack; 

02 uses 
03   Forms, 
04   Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
05   Dialogs, 

06   Sysutils; 
07 {$R *.res} 

08 begin 
09   Application.Initialize; 
10   Application.Title := 'AeroPack'; 
11   Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
12   if pos('/h',Form1.Switches)<>0 then 
13   begin 
14    Application.ShowMainForm:=False; 
15    Form1.Visible:=False; 
16   end; 

فارم اصالي را    Visibleو رصوصايت   ShowMainFormدر رشته سو ي  موجود باشد، متغير  h/ورتيكه سو ي  در ص

 دهد. نتيجه این کار عدم نمایش فرم اصلي رواهد بود.قرار مي Falseبرابر با 
17   Application.Run; 

18 end. 
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