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شوم که مطالب مندرج در این پایان نامهه ااصهك کهار     متعهد می نام و نام خانوادگی دانشجواینجانب 

و به دسهتاوردها    بودهموسسه آموزش عالی کاسپین پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید 

دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرسهت  

سهط  یها بها تر ارا هه      منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبالً برا  ااراز ههی  مهدره هه    

 نگردیده است.

صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار سهاقط   در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدره تحصیلی

 بوده و دانشگاه اق پیگیر  قانونی خواهد داشت.

باشد. هرگونه  میموسسه آموزش عالی کاسپین کلیه نتایج و اقوق ااصك از این پایان نامه متعلق به 

دار ، ترجمهه و  بهر  استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذار  اطالعات به دیگران یا چاپ و تكثیهر، نسهخه  

 ممنههوع اسههت. موسسههه آمههوزش عههالی کاسههپین  اقتبههاا از ایههن پایههان نامههه بههدون موافقههت کتبههی  

 نقك مطالب با ذکر مآخذ بالمانع است.
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 ابراز دارد. اند نموده

 



 

  چكیده

 

 أ 

 

 چکیده

اقهدامات   ا  از خالصهه   کننهده  و بیهان  چكیده باید جامع  . د شو مینوشته  پایان نامهدر این قسمت چكیده 

ه و تعریهف مسههله   بیهان تاریخ ه  ارجاع به مرجع و ذکر روابط ریاضی، از  باید در چكیدهباشد. شده  انجام

  شود. نوشتهپایان نامه  "مقدمه"ت باید در موضوعا شود، این ر  خوددا

 

 :دستورالعملاین  چکیده

برا  استفاده از این الگهو تنهها     . استفاده کرد (Template)عنوان الگو  به این دستورالعمك می تواناز      

ز خهود تيییهر دهیهد.    ها و هم نین محتوا  آنها را متناسب با نیها  ها و بخش کافی است که عناوین فصك
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 طالعه کنید.م تا انتها، این دستورالعمل را به دقت لطفاً
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 مقدمه

 در یك یا چند بند )پاراگراف( و اهمیت آنتعریف مسهله ، موضوع نیاز بیانبا  ،پایان نامهیك فصك مقدمه 

تقیمی بها مسههله   که ارتباط مس پیشینشده  )سابقه کارها  انجام و با مرور پیشینه موضوع 1شود آغاز می

اهداقك  پیشین ترین کارها   معمو ً  زم است درباره هر یك از مرتبط یابد. ادامه می مورد بررسی دارند(

، چهه دیهدگاه یها    در این پایان نامهه که شود  توضی  داده میدر یك یا دو بند سپس  یك بند نوشته شود.

صهورت   هها بهه   عبارت دیگر نهوآور   به .ددار  نسبت به مسهله )موضوع( مورد بررسی وجود جدید راهكار

طهور مختصهر و کلهی     بهنیز آمده  به نتایج بدستممكن است  شود. در ادامه کامالً شفاف و صری  بیان می

 شود. می اشارهاختصار  به پایان نامهها  بعد   محتوا  فصكآخرین بند از مقدمه به شود. در  اشاره 

 

 حاضر دستورالعملمقدمه 

هیه یك الگهو   ، تموسسه آموزش عالی کاسپین پایان نامه ها  رساله/ساز  ساختار  یكسانمنظور  به     

مورد نیاز  د استفاده قرار گیرد،مورنیز  عنوان یك الگو بهبتواند رشی که ضمن آموزش نكات مورد نیاز، نگا

ا  ظهاهر   هه  اغلب الگوهایی که تاکنون تدوین شده، فقط چهارچوب .است بسیار زیاد  و دارا  اهمیت

کنهد و فاقهد    هها و مهوارد دیگهر  از ایهن قبیهك را مشهخص مهی        نظیر ااشیه صفحات، نوع و شماره قل 

افزارهها    و هم نهین امكانهات نهرم    ، قواعد نگارشیپایان نامهتوضیحات آموزشی در خصوص روش تهیه 

هها و   قله  ن، انهواع  مختلف آها   ها و بخش ، قسمتپایان نامهروش تهیه  مستند،در این  باشد. میموجود 

و نحهوه اسهتفاده از یهك سهر       )تایپ(نویسهی  قواعد نگارشهی و ماشهین   و هم نین مهمترین آنها اندازه

   . است ارا ه شده Wordافزار  ا  نرم امكانات ارفه

برخهی نكهات   در فصهك سهوم     . اسهت  بیهان شهده  اختصار  به ،مشخصات و مرااك نگارشدر فصك دوم      

تهذکرات مربهوط بهه      . اسهت  هشهد ، بیان گذار  وه امال  صحی  فارسی و قواعد نشانهشی نگارشی از جمله

پایهان   افهزار مجهاز بهرا  تهیهه     هها، ویهرایش و نهرم    هم نین فاصهله  ،ها قل ، اندازه قل ها،  سبكچگونگی 

                                              

 تاثیر قرار دهد.  مقدمه نباید چنان طو نی باشد که هدف اصلی را تحتشروع  1
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صهك  در ف  . اسهت  بیان شدهی نویس ماشین)تایپ(با عنوان فنون ، در فصك چهارمنهایی گزارش نامه/رساله یا

منظور تكمیك ساختار  به  . است و تذکرات  زم آورده شده پایان نامهبررسی ساختار نكات مربوط به  پنج ،

راجهع و  در انتهها م  اسهت.  شهده ارا هه   گیهر   بند  و نتیجه جمعدر فصك شش   پایان نامه و گزارش نهایی

   . است صورت نمونه قرار داده شده ها به پیوست هم نین

 

 می صفحات را به دقت مطالعه کنید.لطفاً، تما   
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2  

 فصل دوم

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

توان ذکر کرد، با این اال در  ها  وااد و معینی نمی ها، مشخصات و ویژگی اگرچه برا  همه انواع نوشته

رعایهت  بطور کامهك  شود،  که در این فصك ذکر می علمی باید نكات و موارد کلی گزارش پایان نامه یا یك

  شده باشد.

تهوان   دقت کنید که پس از عنوان فصك باید اداقك توضیحی کوتاه در مورد موضوع نوشهته شهود و نمهی   

ها.)ماننهد   هها و زیهربخش   مستقیماً بعد از آن عنوان بخش را نوشت و همین طهور پهس از عنهاوین بخهش    

 دستورالعمك ااضر(

 ز غنای علمی برخورداری ا  1. 2

پیام روشنی هدف و  یعنیلحاظ علمی از غنا   زم برخوردار باشد.  بهاز هر چیز  پیش دبای پایان نامهیك 

 گیر  شفاف بهره ببرد.  نتیجه علمی، ارجاعات مورد نیاز و بیان د یكمینه علمی، ز پیشاز داشته باشد و 

 موقع و صحیح به منابع دیگر ارجاع به  2. 2

شود یا یك جمله کامالً بدیهی است یا بایهد دلیهك آن بیهان     نوشته میپایان نامه  ر یكا  که د جملههر 

اگر مطلب یا گفتار  شود و یا اینكه باید به منبعی که آن موضوع را نقك یا اثبات کرده، ارجاع داده شود. 

اخهذ و شهماره   شود، باید آن مطلب داخك گیومه قرار گیرد و بها ذکهر م   عیناً در گزارش نقك می منبعیاز 

 صفحه، به آن اشاره گردد.

 نویسی  ساده  3. 2

و نوشته است. نویسنده باید ساده، روان و در عهین اهال شهیوا و رسها بنویسهد      یك از ضروریات  سادگی

نبرد. اگر چه افراط در این امر نیز،  کار هبنوا در نوشته خود جمالت پی یده و کلمات نامأ عبارات مبه ،
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کارگیر  ليات و اصطالاات دشوار و دور از ذهن و عبارات و جمهالت   به د.زن به شیوایی نوشته صدمه می

 .  موجب ایجاد اشكال در فه  خواننده خواهد شدنامنظ  و مبه  

بوده »، «گردید»، «بایستی»، «بایست می»کارگیر  کلمات  نویسی باید در اد امكان از به برا  ساده      

و مثك « شد»، «است»، «باید»جا   لط مصطل  و یا غیرشیوا هستند، بهآور، غ و مانند آنها که تكلف« باشد

.  باشهد « برا »تواند جایگزین خوبی برا  کلمه روانی مثك  نمی« جهت در»طور،  همین  . آنها، اجتناب شود

        . توانند اغلب مفاهی  را برااتی منتقك کنند کلمات و جمالت روان و ساده می 

  بنهدها   . ندک به روانی و سادگی فه  مطلب می شایانی كمکنیز  ها( )پاراگراف هاندبتنظی  دقت در      

 نباید بند كی  . دننکخواننده را سردرگ   باشند وننده ک توانند خسته طو نی نیز مانند جمالت طو نی می

   باشد.سطر  15تا  11از  تربیشکمتر از سه یا چهار سطر یا 

 وحدت موضوع  1. 3. 2

هها و اجهزا  نوشهته بها      هها، مثهال   و تمام بحه   دنیافتر سراسر نوشته از اصك موضوع دور باید دنویسنده 

  و تاثیر  وااد در ذهن خواننده القا کند. باشدپیرامون موضوع اصلی  ،هماهنگی کامك

 اختصار  2. 3. 2

هها  غیهر ضهرور  در آن     اد امكان، مختصر و مفید باشد و از بحه   در باید پایان نامه یا گزارش علمی

 .استنوشتن مطالب ارزشمند  که هی  ربطی به موضوع ندارد، فاقد ارزش علمی  .شودیز پره

 گذاری و نشانه نکات دستوریرعایت   3. 3. 2

و ارکان و اجزا  جمله در جا  مناسب خهود آورده   شودباید قواعد دستور  رعایت  پایان نامهدر سراسر 

ه نویسهنده روشهن باشهد و خواننهده به     شود کهه بیهان    گذار  سبب می هم نین رعایت قواعد نشانه شود.

 سهولت و با کمترین صرف انرژ  مطالب را مطالعه و دره کند.
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 مخاطبمعلومات ذهنی توجه به   4. 3. 2

 مخاطهب   معلومهات ذهنهی  بها توجهه بهه     و باید همواره مخاطب خود را در برابر خود تصور کنهد نویسنده 

 .کندبرا  مخاطب فراه   یشپاز  را،لب مورد بح  ا زم برا  دره مطنیازها   تمامی پیش

 نگارشاصولی مراحل رعایت   5. 3. 2

ریز  مشهخص انجهام شهود.     هر کار علمی زمانی به بهترین شكك قابك انجام است که بر اساا یك برنامه

مرااك نگارش  باشد. آن مینظ  اجرا  مو مناسب ریز   با کیفیت نیز نیازمند برنامه متن علمی تهیه یك

 :ب زیر درنظر گرفتتوان به ترتی را عموماً می

  که باید نوشته شود و فرعی اصلیعناوین فهرستی از تهیه 

 ها  گزارش ها و بخش فصكبند  و تعیین ترتیب منطقی  اولویت 

 بخش و زیربخشراجع به هر اولیه  گردآور  اطالعات 

 شود اضافهگزارش  بهبه قل  نگارنده باید که  د یجد تدوین مطالب 

 شود آموزش داده میدستورالعمك نكاتی که در این رعایت کامك  کردن مطالب با)تایپ( ماشین 

را  علمهی  گهزارش پایان نامه یها  ه  فرآیند تهیه فوق رعایت نظ  و ترتیب در اجرا  مرااك سیستماتیك 

 دهد. می افزایشکیفیت نگارش را به میزان قابك توجهی کند و ه   می آسانبرا  نگارنده 
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3  

 فصل سوم

نگارش صحیح
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 یحنگارش صح

که  ینگارشقواعد مهمترین  در این فصك است.موثر بسیار آن آسان در فه   پایان نامهنگارش صحی  یك 

محورهها   در تهوان   مهی ایهن قواعهد را   . شود باید مورد توجه جد  نگارنده قرار گیرد، به اختصار بیان می

  بند  کرد: دستهزیر  اصلی

 نویسی فارسی 

  امال  صحی  رعایت 

  گذار   انهقواعد نشرعایت 

 نویسی فارسی  1. 3

ویهژه در   ه، به کنیهد اسهتفاده  آنهها  فارسی از معهادل فارسهی    لمات غیرک کنید به جا ان سعی كام ددر ا

« برا  همین»جا   به« لذا» کلمهاستفاده از  طور مثال هب  . است رایجه معادل فارسی مصطل  و کموارد  

و معهادل فارسهی   « پروسهس »زیبهاتر از  « ازشپهرد »لمهه  ک هم نهین .  توجیهی ندارد« همین دلیك به»یا 

گونهه مهوارد چنان هه ااتمهال عهدم آشهنایی        در این  . است« روپروسسوركمی»تر از  مناسب« پردازنده ریز»

لمه فارسهی،  کتر است، در اولین ظهور  فارسی معمول یا اصطالح غیر ،ردخواننده با معادل فارسی وجود دا

   جمهالت   هلمهات انگلیسهی در  به   کناچار بایهد   بهاگر   . ورده شودآ پاورقیصورت  هفارسی آن ب غیر اصك

  . نظهر گرفتهه شهود    در پس از آنهاو  پیش لمات فارسیکو  آنهافاصله بین از هر طرف یك گنجانده شوند، 

 پهاورقی  دراستفاده شود،  زم است در اولین استفاده، تفصیك آن  1نویسی از مختصر پایان نامهچنان ه در 

   . شود آورده

تهوان بهرا  تعیهین موقعیهت      مهی  2(GPSفراگیهر )  تعیهین موقعیهت  از سیست  دانی  که  همگی می: مثالً

 جيرافیایی یك وسیله پرنده استفاده کرد.

                                              

Abbreviation 

Global Positioning System 
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 امالی صحیح فارسیرعایت   2. 3

ها  فارسی باید  در نوشتههم نین . کند کمك می تر به مطالعه و دره رااتفارسی صحی  امال  رعایت 

« آ ین نگهارش »و « هواپیمااجزاء »عنوان مثال  به  . استفاده نشود« ء، أ، ؤ، ة، إ، ئ» مزه هاز  نامكادر اد 

  .هستندصحی  « آیین نگارش»و « هواپیمااجزا  »، اما ناصحی 

 گذاری قواعد نشانهرعایت   3. 3

را  لهه یهك جم است که خوانهدن و فهه  درسهت     هایی ها و نشانه بردن عالمت کار بهگذار   منظور از نشانه

و موارد کاربرد آنها به اختصار ها  معمول و متداول در زبان فارسی  نشانهدر ادامه  کند. آسان میممكن و 

 شوند. معرفی می

 ویرگول  1. 3. 3

 د:ور می کار هبمك  کوتاه است و در موارد زیر ضرورت یك ویرگول نشانه 

  یا نبودن ویرگهول   ،بخواند را با کسره اضافه آنهادر میان دو کلمه که ااتمال داده شود خواننده

 .شود بروز اشتباه در خواندن جملهموجب 

 مهثالً بهرا     جملهه آورده شهود.  یهك  عنوان توضی ، در ضهمن      در مورد  که کلمه یا عبارتی به

هها    بالهك از تهوان   نمهی کهه در خهارج از جهو هسهتند،      دلیهك آن  کنترل وضعیت فضاپیماها، به

 .کرداستفاده  آیرودینامیكی

 یك مرجعها  مختلف یك نشانی یا  دن بخشکر جدا 

 موارد دیگر از این قبیك 

 .و بیشتر از آن صحی  نیست از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله  زم است پیش
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 نقطه  2. 3. 3

 زم نباید فاصله گذاشته شود و پهس از آن یهك فاصهله     نقطهاز  پیشنقطه نشانه پایان یك جمله است. 

  ر از آن صحی  نیست.است و بیشت

 دو نقطه  3. 3. 3

 موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:

  پیش از نقك قول مستقی 

 است. ن اشاره شدهه آپیش از بیان تفصیك مطلبی که به اجمال ب 

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

 و ...« یعنی»کننده از قبیك  پس از کلمات تفسیر 

 باید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله  زم است و بیشتر از آن صحی  نیست.پیش از دونقطه ن

 گیومه  4. 3. 3

 موارد کاربرد گیومه عبارتند از:

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

  ممتهاز از   صهورت  بهه در آغاز و پایان کلمات و اصطالاات علمی و یا هر کلمه و عبارتی که باید

 ها  دیگر نشان داده شود. قسمت

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

 پرسشینشانه   5. 3. 3

  گذاشته شود و پس از آن یك فاصله  زم است و بیشتر از آن صحی  نیست.نباید فاصله « ؟»از  پیش

 تیرهخط   6. 3. 3

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

 ها، اعداد و کلمات بین تاریخ« به»و « تا»جا  ارف اضافه  هب 

 

 پرانتز  7. 3. 3

 موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:

 کلمه یا عبارت را برا  توضی  بیشتر کالم بیاورند.یك و وقتی که « یعنی»و « یا»معنی  به 

 کندتكمیلی( به خواننده عرضه  ها  بیشتر )اطالعات وقتی که نویسنده بخواهد آگاهی. 

  ها و شواهد. در پایان مثال مرجعبرا  ذکر 

 بین کلمه یا عبارت داخك پرانتز و پرانتز باز و بسته نباید فاصله وجود داشته باشد.نكته: 
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4  

 فصل چهارم

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

 تهیه نسخه درد. شوتهیه  آننسخه ماشینی  که زم است و گاهی همزمان با آن  مهپایان نانوشتن پس از 

تنها برا  تهیه نسخه ماشینی مناسهب و   این نكات است. و ضرور نكات یك سر  نیز توجه به  ماشینی

 د.شو می ذکرموسسه آموزش عالی کاسپین در  وااد

 ها قلم اندازهو  (Font)ها  قلمها،  سبک  1. 4

، یك عنوان، زیرنویس یهك شهكك ههر    بندطور مثال یك  است. به جزا  مختلفی تشكیك شدهاین الگو از ا

طور مثال اس   )به هستند. اجزا  مختلف خصوصیات مختلفی دارند دستورالعمكکدام یكی از اجزا  این 

. اجزا  مشابه خصوصیات مشهابهی دارنهد و یهك خهانواده را     از خصوصیات اجزا هستند( قل و اندازه  قل 

ها(. بهه خصوصهیات    ها  شكك ها  گزارش یا خانواده زیرنویس کنند )مثك خانواده عناوین فصك یجاد میا

شهدن   عبارت دیگر سهبك نوشهته   شود. به گفته می (Style) یك سبك دستورالعمكیك خانواده از اجزا  

 د.کند و به این بستگی دارد که عضو کدام خانواده باشن اجزا  مختلف گزارش با ه  فرق می

 Times New Roman و B Nazanin، هها   قله   از دستورالعمكها  مختلف این  در تعریف سبك     

 گردد.  ها  بعد  تشری  می در بخش  است که خصوصیات کامك آنها استفاده شده

 های فارسی قلم  1. 1. 4

نشان داده  1 . 4 جدول گزارش در  یك ها  مختلف در قسمتها  فارسی قابك استفاده  قل و سبك اندازه 

  . است شده

 های فارسی قلم  1 . 4 جدول 

 Bold نام سبك قل  اندازه قل  از موقعیت استفاده

 B Nazanin 21 Heading1  عنوان فصك

  B Nazanin 14 Normal متن 

 B Nazanin 11 Heading 2  1 فصك زیر
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 B Nazanin 16 Heading 3  2 فصك زیر

 B Nazanin 14 Heading 4  3 فصك زیر

 B Nazanin 13 Heading 5  4 فصك زیر

 B Nazanin 13 Heading 6  5 فصك زیر

 B Nazanin 13 Table Title*  عنوان جداول

 B Nazanin 13 Pic Title*  عنوان اشكال

  *B Nazanin 13 In Table متن جداول

  *B Nazanin 13 In Table R نویس راست متن جداول

  *B Nazanin 13 In Pic متن اشكال

  *B Nazanin 13 FarsiRef مراجع )قسمت عاد (

 B Nazanin 13 RefB*  مراجع )قسمت پررنگ(

  *B Nazanin 11 CodeComment نویسی توضیحات کد برنامه

 B Nazanin 13 App Table Title*  ستپیو عنوان جداول

 B Nazanin 13 App Pic Title*  پیوست عنوان اشكال

 

 های التین قلم  2. 1. 4

نشهان داده   2 . 4 جدول گزارش در  یك ها  مختلف استفاده در قسمت ها   تین قابك قل اندازه و سبك 

   . است شده

 

 

 .های التین قلم  2 . 4 جدول 

 Bold سبك قل  اندازه قل موقعیت استفاده 

  Times New Roman Normal 13 متن 

 Times New Roman Heading 2  17 1 فصك زیر
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 Times New Roman Heading 3  15 2 فصك زیر

 Times New Roman Heading 4  13 3 فصك زیر

 Times New Roman Heading 5  12 4 فصك زیر

 Times New Roman Heading 6  12 5 فصك زیر

 Times New Roman Table Title*  12 عنوان جداول

 Times New Roman Pic Title*  12 عنوان اشكال

  *Times New Roman In Table 12 متن جداول

  *Times New Roman In Table R 12 نویس راست متن جداول

  *Times New Roman In Pic 12 متن اشكال

   *Times New Roman EnRef 12 )قسمت عاد ( مراجع

 Times New Roman RefB*  21 )قسمت پررنگ( مراجع

  *Courier New CodeComment 11 نویسی توضیحات کد برنامه

  *Courier New Code 11 نویسی کد برنامه

 Courier New CodeBold*  11 رنگ( نویسی )پر امهکد برن

 Times New Roman App Table Title*  12 پیوست عنوان جداول

 Times New Roman App Pic Title*  12 پیوست عنوان اشكال

 ها )روابط ریاضی( فرمول  2. 4

تمهامی نمادهها      . برخهوردار اسهت   خوبیارآیی کاز  Equation Editorبرا  نوشتن روابط ریاضی، ابزار 

این است که سطر یكهی از  ها  نوشتن فرمولترین راه برا   ساده  . است بینی شده نیاز در این ابزار پیش مورد

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

کهه   زمهانی    شود. می روز بهشماره فرمول  F9شماره فرمول و زدن کلید شده را تيییر دهید. با انتخاب  کپی

، برا  روابط میهانی  EquaStartسبك از  ،برا  اولین رابطه ،کنید صورت متوالی تایپ می چند رابطه را به

به این ترتیب فاصله عمود  استفاده کنید.  EquaEndسبك از و برا  رابطه پایانی  EquaMidسبك از 

شهكلی   هها  میهانی بهه    از فرمول اول و فرمول آخر و هم نین فاصهله عمهود  بهین فرمهول     پسو  پیش
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ها  زیر با یكدیگر و با  هماهنگ تنظی  خواهد شد. برا  دره بهتر این موضوع به فواصك عمود  فرمول

 از آنها توجه کنید.  پسو  پیشمتن 

( 4 . 1) amF  

( 4 . 2) 2cmE  

( 4 . 3)   )sin(d)cos( xxx 

 ها فرمول و سبک قلم  1. 2. 4

شود. این الگو با تنظیمات  پیرو  می 3 . 4 جدول ه در شد از الگو  ارا هها  و سبك فرمول قل در تنظی  

تيییر داده شده و  زم  Wordافزار  هماهنگی دارد. اما چنان ه تنظیمات نرم Wordافزار  فرض نرم پیش

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

Style › Define › Style  ها  مختلف را دوباره تنظی  کرد ، سبك. 

 ها اندازه فرمول  2. 2. 4

 مطابق   Size › Defineبا انجام مرااك و  Equation Editorتوان با انتخاب آیكن  ها را می اندازه فرمول

  . تنظی  کرد 4 . 4  جدول

 

 .ها فرمول سبکو  قلم  3 . 4 جدول 

 مورد کاربرد سبك قل  Italic Bold مثال

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 
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1if a   Times New Roman  Text Text  

2cmE  
  Times New Roman Text Constant Parameter 

2m/N5 
  Times New Roman Text Unit 

 xxd
 

  Symbol Text Math Operator 

)sin(x   Times New Roman Text Math Function 

 

 .ها اندازه فرمول  4 . 4  جدول

Size Position 

12pt Full 

7pt Subscript/Superscript 

5pt Sub-Subscript/Superscript 

11pt Symbol 

12pt Sub-Symbol 

 ی افقی و عمودیها فاصله  3. 4

 و زیبهایی صهفحات   پایهان نامهه  ها  مختلف یهك   بخشمناسب تفكیك  ،خوانایی متنها به  تنظی  فاصله

 . کند. میکمك 

 کلی از چهار طرف کاغذ فاصله  1. 3. 4

و از  این ( 1) متر سانتی 5/2 ، از چپاین (2/1) متر سانتی 3 از پایین  ،این (2/1)متر سانتی 3 ااشیه از با 

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

 ها خط فاصله  2. 3. 4

 Lines 1.2آن را  Line Spacingتنظهی  کهرده و    Format-Paragraphها را از طریق  خط  فاصلة بین

  . اعمال گردد Normalرو  سبك  یك بار کارکافی است این   . کنی  یمانتخاب 
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 کننده های تفکیک فاصله  3. 3. 4

ا هنگام مطالعه دره تر کرد ت را ساده پایان نامهها  مختلف یك  تفكیك بخشتوان  میها  با تنظی  فاصله

شرح زیهر   رود، به می کار هبو عناوین  بندهامنظور تفكیك  هایی که به تر باشد. برخی از فاصله آسانمطالب 

 باشد.  می

 6یك فاصله عمود  به اندازه  بنداز هر  پیش pt صورت دسهتی   ید بهاین فاصله با  . گیرد قرار می

 وارد شود. 

 فاصله خهالی   5با  بندهااز اول خط شروع شده و سایر  ،شود میه در زیر عنوان آورده کاول  بند

(Spaceاز سر سطر شروع می ) شوند .   

 ترتیهب بهه انهدازه    بخهش( یهك فاصهله عمهود  بهه      زیهر  بخش/ زیهر  از هر تیتر )بخش/ زیر پیش 

(15/21/27 ptقرار می ) 31از عنوان فصك،  پیش فاصله عمود   . گیرد pt باشد. می 

 اتفواصل بین کلم  4. 4

  . شود استفاده یا عدم استفاده از فاصله ضرور  است که در ادامه به موارد  از آن اشاره می خیلی اوقات

« اصهول نگهارش  »عنوان مثال  به  . باشد مجاز نمیبین کلمات ( Spaceفاصله ) كبیش از ی گذاشتن -1

   . باشد می ناصحی « اصول  نگارش»صحی ، و 

 گیرد.  دو فاصله خالی قرار میشكك یا جدول، س از شماره پ وعنوان اشكال و جداول  از پیش -2

 جدانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاصله بین آنها  5. 4

 اجزا  یك کلمه از یكدیگر جدا نوشته شوند، بدون آنكه بین آنها فاصهله گذاشهته شهود   گاهی  زم است 

یها   <-+Ctr>ر از به این منظور بین دو بخهش کلمهه مهورد نظه    . «(جدانوشتن»یا « شود می»)مثك کلمه 

<Shift+Space> (SS  .استفاده کنیهد )  اگهر ازwindows xp 32    کنیهد و دکمهه    بیتهی اسهتفاده مهی

<Shift+Space>           رایانه شما فعال نیسهت )یعنهی اجهزا  یهك کلمهه را بهدون فاصهله از یكهدیگر جهدا

در مسهیر   Safe Modeهمهراه بها ایهن الگهو را از طریهق       kbdfa.dllکنهد(،  زم اسهت کهه فایهك      نمهی 
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windows\system32  رو  فایك موجود به همین نامOverwrite   کنید. راه دیگر این است که از بهین

 No-width Optionalگزینهه   Insert>Symbol>Special Charactersها  موجود در منو   سمبك

Break صورت یك  را بهShort-cut  تعریف کنید. متداول است کهCtl+Space   تعریهف  برا  این مهورد

  شود. می

تقریباً تمامی کلمات مرکب در زبان فارسی باید از ه  جدا نوشته شوند؛ به اسهتثنا  صهفات فهاعلی         

ههایی از   بهه نمونهه  در ادامهه  «. آنهها »، «اینكه»و کلماتی نظیر « دانشمند»و یا « باغبان»، «عملگر»مانند 

 :. شود اشاره میته شوند، اجزا  یك کلمه جدا، اما بدون فاصله نوش   که بایدردامو

ه در عهین جهدا   که   زم اسهت شهوند،   شهروع مهی  « می»ه با کدر افعال مضارع و ماضی استمرار   -1

و اسهتفاده  « متصك فاصله»برا  این منظور باید از   . فعك جدا نیافتد بعد از بخش « می»نوشتن، 

 «. می شود»  جا به« شود می»طور مثال  به  از آن جدا شود. SSدر اول فعك با « می»

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

شهوند،   جمع بسته مهی « ها»اند و با ارف  فارسی که وارد زبان فارسی شده امر در مورد کلمات غیر

 مورد تاکید است.« ها فرمول»یا « ها کانال»مانند 

بهتر  ،شوند از خود آورده می پسلمه کیب ثابت همراه کصورت تر وقتی به« به»اروف اضافه مانند  -3

ر است هنگامی کذ  زم به  . «لحاظ   به»و « عنوان به»، «صورت به»مانند   . دناز آن جدا شو SSبا است 

، «بسهادگی »یا « بشدت»از خود معنا  قید  داشته باشد، مثك  پسلمه کبا « به»ه ارف اضافه ک

 . صورت چسبیده نوشته شود بهبهتر است که 

« پیشهنهادات »صهحی  و  « پیشهنهادها »لمات فارسی نباید با قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس ک -4

  . اشتباه است

  . شود از ه  جدا می SSبا « شده نوشته»و « چین خط»قسمتی مثك  ها  دو ها و صفت اس  -5

 «. است شده»و   «اند شده»مثك   . شود لمه اصلی جدا میکاز  SSها با  شناسه -6

ماننهد    . شهود  از قسمت اصلی جدا مهی  SSهنگامی که نقش شناسه را داشته باشد توسط  «است»   -7

 . «است گفته»
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 « شهود  نوشهته مهی  »عبهارت  مهثالً   .شهود افراط در استفاده از فاصله متصك نباید باع   پیشینبند  -1

 . است ناصحی  «شود می نوشته»صحی  و عبارت 

از  SSه با کك متفاوت است، بهتر است کامالً با معنا  ک آنهاه معنا  اجزا  ک ا  لمهک ها  دو فعك -9

  . شوند ه  جدا 

 .«بردار  یادداشت»و  «ا  ها  دوکلمه فعك»عبارت در « ا  دوکلمه»کلمه کلمات مرکب مثك  -11

 . «واردکردن»و « ردنک ذوب»مثك   . شوند از ه  جدا می SSمصدرها  دو قسمتی با  -11

 .«تر آسان »مثك  صفات تفضیلی  -12

 و فهرست جداول ها شکل، فهرست فهرست گزارش  6. 4

توانیهد بها    استفاده کنید، پس از اتمهام یها در اهین تكمیهك آن مهی      پایان نامهاگر از این الگو برا  تهیه 

فهرسهت جهداول و    (.update fieldکنیهد )توسهط گزینهه     روز بهکلیك رو  فهرست فعلی، آن را  راست

 باشد. شدن می روز بهورت قابك همین ص اشكال نیز به

  (Header and Footer) برگ تهو  سربرگ  7. 4

کهه در قسهمت بها  و پهایین بهاز      هایی  قاب به  . انتخاب کرد Insert منو  توان از را می برگ تهو  سربرگ

نوشهته  ، عنهوان ههر فصهك    سهربرگ ت راسهت  در سهم   . شود گفته می برگ تهو  سربرگترتیب  شود، به می

 شماره صفحه نوشته می شود. برگ، در ته و  گیرد قرار میقسمت یك خط پررنگ  دوزیر این  در.  شود می

هها  دیگهر تيییهر     کنید، عنوان فصهك  دقت کنید هنگامیكه عنوان یك فصك را در سربرگ تنظی  می     

از یكهدیگر جهدا    Section Breakهها  مختلهف گهزارش توسهط      کند. دلیك آن این است که فصهك  نمی

اسهت. تعریهف    در انتها  هر فصهك انجهام شهده    Insert>Break>Next Pageد. این کار از طریق ان شده

بهرگ خهاص    هر بخش سربرگ و تهآورد که  این امكان را فراه  می ،پایان نامهدر یك  ها  مختلف بخش

ر کنهی ، هه   تعریهف مهی   پایان نامهه  ی را برا ها  مختلف هنگامیكه به این ترتیب بخش خود داشته باشد.

خود را دارد. پس از تعریهف بخهش جدیهد، اگهر رو       پیشینخصوصیات بخش فرض،  طور پیش بهبخش 
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خواهید دیهد   Header and Footerجعبه از  Toolbar Optionsسربرگ دوبار کلیك کنید، در فسمت 

. اگر بخواهید خصوصیات این بخش جدیهد مسهتقك از بخهش    فعال است  Link to Previous هگزین که

در غیر اینصهورت بها تيییهر محتهوا  سهربرگ، محتهوا         نید.کرا غیر فعال این گزینه  باید ،باشد پیشین

 برگ نیز چنین است. در مورد ته  .نیز تيییر خواهد کرد پیشینسربرگ بخش 

 ها و مراجع شکل ،ها داول، منحنیج  8. 4

 داخهك و در  شهود    گهذار  شهماره شماره فصك مربوطه  همراه به 1از شماره  بایدهر فصك جداول و اشكال 

داخك ها   نوشته برا   . آورده شود   که به آن شكك یا جدول ارجاع داده شده(بند)بالفاصله پس از  متن

 Inچهین( و   )راسهت  *In Table R، چهین(  )وسهط  *In Tableها    از سبك ترتیب به جداول و اشكال

Picture* در عنوان جداول و   . شود داده ارجاع ها شككتمامی جداول و  به در متن باید  . دوش استفاده می

   .شود مینام کمیت یا پدیده مورد مطالعه ذکر  ها شكك

هها از   و برا  عنوان جهداول موجهود در پیوسهت   ) *Table Titleاز سبك  عنوان جدولبرا  نوشتن      

را  عنوان یك جدول جدید، سهطر عنهوان   . ب(5 . 4 جدول ) شود ( استفاده می*App Table Title سبك

را فشهار دهیهد تها     F9در محك مورد نیاز کپی و پس از انتخهاب آن کلیهد   طور کامك  بهرا  پیشینجدول 

  شود. روز بهشماره جدول 

 .عنوان جدول  5 . 4 جدول 

 روش )ثانیه( زمان (WU)کار 

 ا  ند شبكهچ 54 37/15

هها  موجهود در    شهكك و برا  عنوان ) *Pic Title سبكاز  شككعنوان نوشتن  برا  مشابه جدول،      

   (.1  . 4 شكك شود ) ( استفاده می*App Pic Titleهااز سبك  پیوست
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 .های مختلف یک موشک تاکتیکی قسمت  1  . 4 شکل 

کردن یك سطر جدید  کردن یك مرجع جدید به فهرست مراجع، پس از اضافه همین ترتیب برا  اضافه به

به جدول مراجع، یكی از سطرها  موجود در این جدول را در سطر جدید کپی کنید. سپس شماره ایهن  

 را فشار دهید. F9سطر جدید را انتخاب و کلید  

 ها و بخش مراجع ،روابطها،  شکلداول، به ج ارجاع  9. 4

-Insert › Reference › Crossاز ابهزار   هها  و بخهش  مراجهع  ،هها، روابهط   جهداول، شهكك  برا  ارجاع به 

reference گزینهه  طور مثال اگر در این ابزار  به . شود استفاده میTable  وOnly Ref and number   و

نما درج خواهد  در محك مكان« 1 . 4 جدول »کنید، عبارت  OKرا انتخاب و « ها  فارسی قل  4.1جدول »

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

 Refشما فاقد گزینه  Wordافزار  نرم در Cross referenceنما درج خواهد شد. ااتما ً ابزار  محك مكان

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

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

 ك یا جدول پیش از معرفی آن، در متن ظاهر شودكش كهرگز نباید ی .   

 جدول( باید اتمهاً یهك فاصهله قهرار      یا از آن )شكك پیشجدول( و کلمه یا ن شماره شكك )بی

   . است ناصحی « 2  .  2جدول»صحی ، و « 2  .  2شكك »عنوان مثال  به  . گیرد

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

 . است

 از درج خود آن روابط در متن صورت گیرد پسع به روابط ریاضی همواره باید ارجا . 

  شود؛ میاستفاده  پرانتزدر داخك  آنهابرا  ارجاع به روابط ریاضی از شماره 

 . («.Error! Reference source not foundرابطه »مانند  

 [2[، ]1نید: ]کرا با ویرگول جدا  آنهاجع، برا  ارجاع به چند مر .  
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 پایان نامه افزار مجاز برای تهیه نرم  11. 4

. در صورت استفاده از استفاده شودو یا نسخه با تر  Microsoft Word 2113باید از  پایان نامهدر تهیه 

مجهدد آن بهه   زیرا تبدیك  .تبدیك شود docxها  جدیدتر به هی  وجه نباید این فایك به یك فایك  نسخه

 ها به شكك می شود. باع  تبدیك فرمول  docفرمت 
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5  

 پنجمفصل 

پایان نامهساختار بررسی 
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 پایان نامهساختار بررسی 

. ایهن رونهد   شهود ، باید روند  خهاص دنبهال   پایان نامها  مناسب در تهیه یك  منظور استفاده از شیوه به

د در پایهان  شهو  بعیت از این رونهد سهبب مهی   باشد، اما ت  چك لیستممكن است تا ادود  شبیه به یك 

نباشهد. از ایهن رو و بهه دلیهك      پایان نامهه نویسی، نیاز  به صرف زمان فراوان برا  ویرایش نهایی  گزارش

نیاز به اوصله کافی دارد و در صورت استمرار، باع  کهاهش اساسهیت    پایان نامه ویرایش گزارش اینكه

 شود.  انجام ویرایش در پایان هر فصك، توصیه می یكبه همین دل شود، در رعایت ملزومات می

 ها بررسی سرفصل  1. 5

از یهك   پهس گهاه    زم است که متنی هر چند مختصر نوشته شود. هی ، (Heading)سرعنوانپس از هر 

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

 منظور ایجاد فضا  ذهنی در خواننده، بیان شود.  ش و دلیك وجود آنها، بهمحتوا  فصك یا بخ

 بررسی ساختار کلی   2. 5

از ساختار یكسان برا  آنها استفاده شود. مثال االتی را در  ،ها  مختلف شابه فصكتبهتر است در صورت 

سر  وااهد   امه از یكجا که معمو  برن شود. از آن بگیرید که گزارشی برا  متن یك برنامه نوشته می رنظ

ها، از ابتدا ساختار کلی تعریف کرد. مثال ابتدا نقهش وااهد،    توان برا  معرفی وااد است، می تشكیك شده

هها  داخلهی و روابهط     سپس جایگاه آن در کك برنامه، پس از آن ساختار داخلی وااد، معرفهی عملیهات  

 شده و ... بیان شود.  ساز  پیاده

 بررسی مفهومی  3. 5

توان نسبت بهه   بند  شد. می شده مطالب دسته دهی صورت گرفت و در ساختار یاد که ساختارپس از این 

 مطالعه مفهومی مطالب اقدام کرد. 
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 بندی مطالعه مفهومی و جمله  4. 5

، بنهدها سعی شود هنگام مطالعه مفهومی به مباا  ویرایشی کمتر توجه شود و مفاهی  جمالت، تعریف 

ت و مسایك مرتبط به مفهوم گزارش، مورد توجهه قهرار گیهرد. بهتهر     ، بررسی صحت ارجاعابندهاموقعیت 

 عنوان یك قدم انجام شود.  مشخصا به هابندگیر  در مورد  تصمی است 

 تنظیم بندها  5. 5

منظهور   است. بهه  پایان نامه گزارش ، یكی از ملزومات اصلی یكگیر  در مورد بندها و تنظی  آنها تصمی 

جدیهد در   بنهد ( بهرا  شهروع   Indentationدههی )  ریف خودکهار فاصهله  انجام هوشمندانه این کار، از تع

Template نویسهی فنهی، روابهط ریاضهی      در گهزارش  اینكهاست. عالوه بر این، با توجه به  خوددار  شده

جدید  بنداز هر رابطه،  پسشود که  دهی، باع  می گیرد، خودکارشدن فاصله زیاد  مورد استفاده قرار می

صهورت   ،  زم است که نویسنده بهه نوشتنباشد. بنابراین این  که وضعیت مطلوبی نمی نظر گرفته شود در

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

بایهد در  هها   شود. بنهابراین شهكك   خوددار   بنددادن شكك، در وسط یك  باید توجه داشت که از قرار     

، بنهد شهده بهرا     دهی بیهان  جدید و با فاصله بنداز شكك باید  پسمربوطه آورده شود و اتما  بندانتها  

 5بایهد بها    بنهد آید، همهواره یهك    می Headingاز  پس  که بالفاصله بندجز  شروع شود. در مجموع، به

 فاصله خالی، آغاز شود تا قابك تشخیص باشد. 

بها   شكك و یا جدول قهرار نگیهرد.   ،بندگردد در بین یك  ، توصیه میپایان نامهتر منظور زیبایی بیش به     

بهدون فاصهله    آناز  پهس  بندفصك،    یك سربندهادر میان یا جدول گرفتن شكك  پس از قراراین وجود 

از  بنهد گیهرد، پهس از درج فرمهول،     قرار مهی  بندگردد. چنان ه فرمولی نیز در میان یك  ابتدایی آغاز می

 فاصله خالی نیست. 5شود و نیاز  به  تدا  خط آغاز میاب



 

  پایان نامه فصك پنج : بررسی ساختار

 

21 

 

 بررسی قواعد نگارشی  6. 5

 . بنهابراین پهس از اینكهه   شهود تيییر در ساختار گزارش  ممكن است گاهی باع مطالعه مفهومی گزارش، 

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

بدون توجه به مفاهی  آن و فقهط از نظهر نگارشهی مهورد      پایان نامه گزارش یك بارور  زم است که منظ

 بررسی قرار گیرد. در این راستا توجه به نكات زیر اا ز اهمیت است:

 نویسی فارسی -1

 امال  صحی  -2

 فواصك بین کلمات -3

 Spaceجا   به Shift Spaceموارد استفاده از  -4

 و ... گذار   گذار ، ویرگول نقطه -5

 بررسی روابط    7. 5

منظور بررسی مجهدد صهحت روابهط، در مقایسهه بها       به برنامه ها  موجود و  زم است یك بار پایان نامه

کردن روابط و اتی استخراج آن،  شود که در ماشین مشاهده می گاهیمرجع مورد استفاده، مطالعه گردد. 

  اسهتفاده  ا هانها  رای در برنامه آنهاروابط، از  معمو  پس از استخراج اینكهآید. با توجه به  خطا پدید می

ا   شود. بنابراین بررسهی صهحت روابهط از اهمیهت ویهژه      شود، این خطا به متن برنامه نیز کشیده می می

 برخوردار است. 

نیز مورد توجه قرار گیرد. در یهك گهزارش فنهی  زم     آنهادهی  است هنگام بررسی روابط، ارجاع  زم     

گیرد، به رابطهه مشخصهی در یهك     ساز  مورد استفاده قرار می ابط اصلی و نهایی که در پیادهاست که رو

 مرجع معتبر، ارجاع داده شود. 
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 ها   شکلبررسی   8. 5

تهوان   ها مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، مهی  فقط از منظر شكك یك بار ،پایان نامهبهتر است کك 

 د، مورد توجه قرار داد. شو ها  آتی تشری  می موارد  را که در بخش

 بررسی کیفیت شکل و تطابق عنوان آن  1. 8. 5

شوند،  ها، برا  استفاده مجدد، تكرار می ، معمو  عناوین شككCaptionبرا  استفاده از  اینكهبا توجه به 

توانهد   ها، مهی  شود. بنابراین یكی از بررسی شود که در برخی موارد، اصالح عنوان فراموش می مشاهده می

توان کیفیت آن را  با شكك موردنظر باشد. همزمان با بررسی عنوان شكك، می آنهاعناوین و تطابق  بررسی

 نیز مدنظر قرار داد. 

 بررسی تطابق روابط، برنامه و شکل  2. 8. 5

ها به تشری  روابط  ، برخی از شككشود شری  متن یك برنامه نوشته میمنظور ت که بهپروژه ها  پایانی در 

هها، تطهابق بهین روابهط مهوردنظر، مهدل        صاص دارد.  زم است که بهرا  ایهن شهكك   شده اخت ساز  پیاده

 )متن برنامه( و شكك مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. شده  ساز  پیاده

 بررسی جداول  9. 5

توان  فقط از منظر جداول مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، می ه  یك بار، پایان نامهبهتر است کك 

 گردد، مورد توجه قرار داد.  ها  آتی تشری  می بخشموارد  را که در 

 آن تطابق عنوان بررسی کیفیت جدول و    1. 9. 5

شوند،  ، معمو  عناوین جداول، برا  استفاده مجدد، تكرار میCaptionبا توجه به این که برا  استفاده از 

زم اسهت کهه بهین    شود. در این بررسهی    شود که در برخی موارد اصالح عنوان، فراموش می مشاهده می
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تهوان کیفیهت آن را    زمان با بررسی عنوان جدول، می محتویات جدول و عنوان آن تطابق برقرار باشد. ه 

 نیز مدنظر قرار داد. 

 بررسی تطابق روابط، برنامه و جدول  2. 9. 5

هها بهه تشهری      شود، برخی از جهدول  منظور تشری  متن یك برنامه نوشته می که به پروژه ها  پایانیدر 

شده اختصاص دارد. بنابراین  زم است که برا  جداول، تطابق بهین روابهط موجهود در     ساز  پیاده روابط

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

 رسانی مراجع  روز به  11. 5

د غفلهت قهرار   دهی مناسب مور دلیك توجه به متن مورد نگارش، ارجاع به نوشتن پایان نامهمعمو  هنگام 

دهی پرداخت. در ایهن فعالیهت  زم    توان برا  هر فصك به بررسی ارجاع گیرد. پس از اتمام نگارش می می

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

هم نهین روابطهی کهه اسهتخراج آن     ها  فنی  زم است کهه روابهط مهه  و     ارجاع داده شود. در گزارش

دههی روابهط، شهماره     دهی شود. بهتر اسهت در ارجهاع   است، ارجاع ارا ه نشده پایان نامهصورت کامك در  به

[(. در بخهش مراجهع  زم   3(، ]2-3رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نیز ذکر گردد. مهثال )رابطهه )  

رسانی کهرد.   روز ن این مساله را در هر فصك بهتوا مید. ترتیب اضور در متن آورده شون مراجع به است که

 کند.  رسانی در انتها  ویرایش تمامی فصول کفایت می روز اگر چه به

 بندی صفحه  11. 5

بنهد    ، نسبت به اصهالح صهفحه  پروژه پایانیتوان با مرور کلی  پس از پایان اقدامات ویرایشی مختلف، می

بند  بهتر   توان صفحه نمودن آن، می شكك یا کوچك و بزرگ جاکردن یك هاقدام کرد. مثال گاهی با جاب

کند،  بند  ااتما  شماره صفحات تيییر می ارایه کرد. توجه داشته باشید، با توجه به اینكه پس از صفحه

 .انجام شودد، شو که در فصك بعد تشری  می ها سربرگاز بررسی  پیشاین اقدام 
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 ها برگ تهو  سربرگ  12. 5

فصك،  زم است که در آغاز هر فصك، موارد هر ، در پایان « Insert › Break» ه از ابزاربا توجه به استفاد

 زیر چك شود. 

  عنوان فصل 

 عنوان فصك، در قسمت سمت راست با   صفحه قرار دارد و  زم است که در هر فصك اصالح شود. 

  شماره صفحه 

ست در هر صفحه چك قرار دارد و  زم اهر صفحه و وسط  در پائني شماره صفحه، 

شود.



 

  گیر  بند  و نتیجه فصك شش : جمع

 

32 

 

6  

 فصل ششم

گیری بندی و نتیجه جمع
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 گیری بندی و نتیجه جمع

گیر  نهایی ارا ه شود. در این مهوارد   بند  یا نتیجه جمع  زم است که ها  علمی و فنی در پایان گزارش

 گیرد را به این امر اختصاص داد. از مراجع قرار می پیشکه پایان نامه  توان آخرین فصك می

  

 لحاظ محتوایی توجه کنید: به دستورالعمكگیر  این  به نتیجه

این شد. استفاده از صورت یك الگو ارا ه  به پروژه پایانییك  نگارش نكات مه ااضر  دستورالعمكدر      

هها       زم بهرا  بررسهی  هها  نانامه و ... و هم نین زمه  در کاهش زمان  زم برا  نگارش یك پایان الگو

 اشكا ت، موثر خواهد بود. مجدد و اصالح
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 ها پیوست

ها  گیرد، در بخش پیوست ها  زیر قرار می ی از گروهكه در یک پایان نامه موضوعات مرتبط با متن گزارش

 د:نآورده شو

  . اثبات ها  ریاضی یا عملیات ریاضی طو نی -1

  . ( چنان ه طو نی باشدCase Studyمورد مطالعه ) (داده و اطالعات نمونه )ها  -2

  . ارها  دیگران چنان ه نیاز به تفصیك باشدکنتایج  -3

  . مجموعه تعاریف متيیرها و پارامترها، چنان ه طو نی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد -4

ه متن اصلی از ساختار متفاوتی نسبت ب  گذار  روابط، جداول و اشكال موجود در پیوست برا  شماره     

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

maF (1-)پ  

 ی. ا نهایک کد رای منبع بدنه اصلی شرح کد :1-پ جدول

11 program AeroPack; 

12 uses 

13   Forms, 

14   Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 

15   Dialogs, 

16   Sysutils; 

17 {$R *.res} 

11 begin 

19   Application.Initialize; 

11   Application.Title := 'AeroPack'; 

11   Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

12   if pos('/h',Form1.Switches)<>1 then 

13   begin 

14    Application.ShowMainForm:=False; 

15    Form1.Visible:=False; 
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16   end; 

فهرم اصهلی را    Visibleو خصوصهیت   ShowMainFormدر رشته سو ی  موجود باشد، متيیر  h/در صورتیكه سو ی  

 دهد. نتیجه این کار عدم نمایش فرم اصلی خواهد بود. قرار می Falseبرابر با 

17   Application.Run; 

11 end. 
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