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فصل اول :مقدمه

فصل مقدمه يك پايان نامه ،با بيان نياز موضوع ،تعري مسه ه و اهميت آن در يك يا چند بند (پاراگراف)
آغاز ميشود 1و با مرور پيشينه موضوع (سابقه كارهای انجامشده پيشين كه ارتباط مستقيمي باا مساه ه
مورد بررسي دارند) ادامه مييابد .سپس در يك يا دو بند توضيح داده ميشود كه در اين پايان نامه ،چاه
ديدگاه يا راهكار جديدی نسبت به مسه ه (موضوع) مورد بررسي وجود دارد .بهعباارت ديگار ناوآوریهاا
بهصورت كامالً شفاف و صريح بيان ميشود .در ادامه ممكن است به نتايج بدستآمده نيز بهطور مختصار
و ك ي اشاره شود .در آخرين بند از مقدمه به محتوای فصلهای بعدی پايان نامه بهاختصار اشاره ميشود.

 1شروع مقدمه نبايد چنان طوالني باشد كه هدف اص ي را تحت تاثير قرار دهد.
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فصل دوم :مشخصات يك پايان نامه و گزارش ع مي

اگرچه برای همه انواع نوشتهها ،مشخصات و ويژگيهای واحد و معيني نميتوان ذكر كرد ،با اين حال در
يك پايان نامه يا گزارش ع مي بايد نكات و موارد ك ي كه در اين فصل ذكر ميشود ،بطور كامال رعايات
شده باشد.
دقت كنيد كه پس از عنوان فصل بايد حداقل توضيحي كوتاه در مورد موضوع نوشته شود و نميتوان
مستقيماً بعد از آن عنوان بخش را نوشت و همين طور پاس از عنااوين بخاشهاا و زياربخشهاا(.مانناد
دستورالعمل حاضر)

 -1-1برخورداری از غنای علمی
يك پايان نامه بايد پيش از هر چيز بهلحاظ ع مي از غنای الزم برخوردار باشد .يعني هدف و پيام روشني
داشته باشد و از پيشزمينه ع مي ،بيان داليل ع مي ،ارجاعات مورد نياز و نتيجهگيری شفاف بهره ببرد.

 -1-1ارجاع بهموقع و صحيح به منابع دیگر
هر جم های كه در يك پايان نامه نوشته مي شود يا يك جم ه كامالً بديهي است يا باياد دليال آن بياان
شود و يا اينكه بايد به منبعي كه آن موضوع را نقل يا اثبات كرده ،ارجاع داده شود .اگر مط ب يا گفتاری
از منبعي عيناً در گزارش نقل ميشود ،بايد آن مط ب داخل گيومه قرار گيرد و باا ذكار ماخاذ و شاماره
صفحه ،به آن اشاره گردد.

 -3-1سادهنویسی
سادگي از ضروريات يك نوشته است .نويسنده بايد ساده ،روان و در عاين حاال شايوا و رساا بنويساد و
عبارات مبهم ،جمالت پي يده و ك مات نامأنوس در نوشته خود بهكار نبرد .اگر چه افراط در اين امر نيز،
به شيوايي نوشته صدمه ميزند .به كارگيری لغات و اصطالحات دشوار و دور از ذهن و عبارات و جماالت
نامنظم و مبهم موجب ايجاد اشكال در فهم خواننده خواهد شد.
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برای سادهنويسي بايد در حد امكان از بهكارگيری ك مات «ميبايست»« ،بايستي»« ،گرديد»« ،بوده
باشد» و مانند آنها كه تك آور ،غ ط مصط ح و يا غيرشيوا هستند ،بهجای «بايد»« ،است»« ،شد» و مثل
آنها ،اجتناب شود .همينطور« ،درجهت» نميتواند جايگزين خوبي برای ك مه رواني مثل «برای» باشاد.
ك مات و جمالت روان و ساده ميتوانند اغ ب مفاهيم را براحتي منتقل كنند.
دقت در تنظيم بندها (پاراگرافها) نيز كمك شاياني به رواني و سادگي فهم مط ب ميكند .بنادهای
طوالني نيز مانند جمالت طوالني ميتوانند خستهكننده باشند و خواننده را سردرگم كنند .يك بند نبايد
كمتر از سه يا چهار سطر يا بيشتر از  11تا  15سطر باشد.
 -1-3-1وحدت موضوع
نويسنده بايد در سراسر نوشته از اصل موضوع دور نيافتد و تمام بحا هاا ،مثاالهاا و اجازای نوشاته باا
هماهنگي كامل ،پيرامون موضوع اص ي باشد و تاثيری واحد در ذهن خواننده القا كند.
 -1-3-1اختصار
پايان نامه يا گزارش ع مي بايد در حد امكان ،مختصر و مفيد باشد و از بحا هاای غيار ضاروری در آن
پرهيز شود .نوشتن مطالب ارزشمندی كه هيچ ربطي به موضوع ندارد ،فاقد ارزش ع مي است.
 -3-3-1رعایت نكات دستوری و نشانهگذاری
در سراسر پايان نامه بايد قواعد دستوری رعايت شود و اركان و اجزای جم ه در جای مناسب خاود آورده
شود .هم نين رعايت قواعد نشانهگذاری سبب مي شود كاه بياان نويسانده روشان باشاد و خوانناده باه
سهولت و با كمترين صرف انرژی مطالب را مطالعه و درك كند.
 -4-3-1توجه به معلومات ذهنی مخاطب
نويسنده بايد همواره مخاطب خود را در برابر خود تصور كناد و باا توجاه باه مع وماات ذهناي مخاطاب
تمامي پيشنيازهای الزم برای درك مطالب مورد بح را ،از پيش برای مخاطب فراهم كند.
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 -5-3-1رعایت مراحل اصولی نگارش
هر كار ع مي زماني به بهترين شكل قابل انجام است كه بر اساس يك برنامهريزی مشاخص انجاام شاود.
تهيه يك متن ع مي با كيفيت نيز نيازمند برنامهريزی مناسب و اجرای منظم آن ميباشد .مراحل نگارش
را عموماً ميتوان به ترتيب زير درنظر گرفت:
 تهيه فهرستي از عناوين اص ي و فرعي كه بايد نوشته شود
 اولويتبندی و تعيين ترتيب منطقي فصلها و بخشهای گزارش
 گردآوری اطالعات اوليه راجع به هر بخش و زيربخش
 تدوين مطالب جديدی كه بايد به ق م نگارنده به گزارش اضافه شود
 تايپكردن مطالب با رعايت كامل نكاتي كه در اين دستورالعمل آموزش داده ميشود
رعايت نظم و ترتيب در اجرای مراحل ذكر شده هم فرآيند تهيه پاياان ناماه ياا گازارش ع ماي را بارای
نگارنده آسان ميكند و هم كيفيت نگارش را به ميزان قابل توجهي افزايش ميدهد.
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نگارش صحيح يك پايان نامه در فهم آسان آن بسيار موثر است .در اين فصل مهمترين قواعد نگارشي كه
بايد مورد توجه جدی نگارنده قرار گيرد ،به اختصار بيان ميشود .ايان قواعاد را مايتاوان در محورهاای
اص ي زير دستهبندی كرد:


فارسينويسي



رعايت امالی صحيح



رعايت قواعد نشانهگذاری

 -1-3فارسینویسی
در حد امكان سعي كنيد به جای ك مات غيرفارسي از معاادل فارساي آنهاا اساتفاده كنياد ،باهوياژه در
مواردی كه معادل فارسي مصط ح و رايج است .بهطور مثال استفاده از ك مه «لذا» بهجای «برای همين»
يا «بههمين دليل» توجيهي ندارد .هم ناين ك ماه «پاردازش» زيبااتر از «پروساس» و معاادل فارساي
«ريزپردازنده» مناسبتر از «ميكروپروسسور» است .در اينگوناه ماوارد چنان اه احتماال عادم آشانايي
خواننده با معادل فارسي وجود دارد ،يا اصطالح غيرفارسي معمولتر است ،در اولين ظهور ك مه فارساي،
اصل غيرفارسي آن بهصورت پاورقي آورده شود .اگر بهناچار باياد ك ماات انگ يساي در الباهالی جماالت
گنجانده شوند ،از هر طرف يك فاص ه بين آنها و ك مات فارسي پيش و پس از آنها درنظار گرفتاه شاود.
چنان ه در پايان نامه از مختصرنويسي 1استفاده شود ،الزم است در اولين استفاده ،تفصيل آن در پااورقي
آورده شود.
مثالً :همگي ميدانيم كه از سيستم تعياين موقعيات فراگيار ( 2)GPSمايتاوان بارای تعياين موقعيات
جغرافيايي يك وسي ه پرنده استفاده كرد.
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Abbreviation

1

Global Positioning System
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 -1-3رعایت امالی صحيح فارسی
رعايت امالی صحيح فارسي به مطالعه و درك راحتتر كمك ميكند .هم نين در نوشتههای فارسي بايد
در حد امكان از همزه « ء ،أ ،ؤ ،ة ،إ ،ئ» استفاده نشود .بهعنوان مثال «اجزاء هواپيما» و «آئين نگاارش»
ناصحيح ،اما «اجزای هواپيما» و «آيين نگارش» صحيح هستند.

 -3-3رعایت قواعد نشانهگذاری
منظور از نشانهگذاری بهكاربردن عالمتها و نشانههايي است كه خوانادن و فهام درسات ياك جم اه را
ممكن و آسان ميكند .در ادامه نشانههای معمول و متداول در زبان فارسي و موارد كاربرد آنها به اختصار
معرفي ميشوند.
 -1-3-3ویرگول
ويرگول نشانه ضرورت يك مك كوتاه است و در موارد زير بهكار ميرود:
 در ميان دو ك مه كه احتمال داده شود خواننده آنها را با كسره اضافه بخواند ،يا نبودن ويرگاول
موجب بروز اشتباه در خواندن جم ه شود.
 در موردی كه ك مه يا عبارتي بهعنوان توضيح ،در ضامن ياك جم اه آورده شاود .ماثالً بارای
كنترل وضعيت فضاپيماها ،بهدليال آنكاه در خاارج از جاو هساتند ،نمايتاوان از بالاكهاای
آيروديناميكي استفاده كرد.
 جداكردن بخشهای مخت

يك نشاني يا يك مرجع

پيش از ويرگول نبايد فاص ه گذاشته شود و پس از آن يك فاص ه الزم است و بيشتر از آن صحيح نيست.
 -1-3-3نقطه
نقطه نشانه پايان يك جم ه است .پيش از نقطه نبايد فاص ه گذاشته شود و پاس از آن ياك فاصا ه الزم
است و بيشتر از آن صحيح نيست.
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 -3-3-3دو نقطه
موارد كاربرد دونقطه عبارتند از:
 پيش از نقل قول مستقيم
 پيش از بيان تفصيل مط بي كه به اجمال به آن اشاره شدهاست.
 پس از واژهای كه معني آن در برابرش آورده و نوشته ميشود.
 پس از ك مات تفسيركننده از قبيل «يعني» و ...
پيش از دونقطه نبايد فاص ه گذاشته شود و پس از آن يك فاص ه الزم است و بيشتر از آن صحيح نيست.
 -4-3-3گيومه
موارد كاربرد گيومه عبارتند از:
 وقتي كه عين گفته يا نوشته كسي را در ضمن نوشته و مط ب خود ميآوريم.
 در آغاز و پايان ك مات و اصطالحات ع مي و يا هر ك مه و عبارتي كه بايد باهصاورت ممتااز از
قسمتهای ديگر نشان داده شود.
 در ذكر عنوان مقالهها ،رسالهها ،اشعار ،روزنامهها و ...
 -5-3-3نشانه پرسشی
پيش از «؟» نبايد فاص ه گذاشته شود و پس از آن يك فاص ه الزم است و بيشتر از آن صحيح نيست.
 -6-3-3خط تيره
موارد كاربرد خط تيره عبارتند از:
 جداكردن عبارتهای توضيحي ،بدل ،عط بيان و ...
 بهجای حرف اضافه «تا» و «به» بين تاريخها ،اعداد و ك مات
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 -7-3-3پرانتز
موارد كاربرد پرانتز عبارتند از:
 بهمعني «يا» و «يعني» و وقتي كه يك ك مه يا عبارت را برای توضيح بيشتر كالم بياورند.
 وقتي كه نويسنده بخواهد آگاهيهای بيشتر (اطالعات تكمي ي) به خواننده عرضه كند.
 برای ذكر مرجع در پايان مثالها و شواهد.
نكته :بين ك مه يا عبارت داخل پرانتز و پرانتز باز و بسته نبايد فاص ه وجود داشته باشد.
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در تعري سبكهای مخت

اين دستورالعمل از ق مهای B Nazanin ،و  Times New Romanاستفاده

شدهاست كه خصوصيات كامل آنها در بخشهای بعدی تشريح ميگردد.

 -1-4قلمهای فارسی
اندازه و سبك ق مهای فارسي قابل استفاده در قسمتهای مخت

يك گزارش در جادول  1-4نشاان داده

شدهاست.
جدول  1-4قلمهای فارسی
موقعيت استفاده از ق م

اندازه ق م

نام سبك

Bold

عنوان فصل

B Nazanin 24

Heading1



متن

B Nazanin 14

Normal

زيرفصل 1

B Nazanin 18

Heading 2



زيرفصل 2

B Nazanin 16

Heading 3



زيرفصل 3

B Nazanin 14

Heading 4



زيرفصل 4

B Nazanin 13

Heading 5



زيرفصل 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 راستنويس

B Nazanin 13

*In Table R

متن اشكال

B Nazanin 13

*In Pic

مراجع (قسمت عادی)

B Nazanin 13

*FarsiRef

مراجع (قسمت پررنگ)

B Nazanin 13

*RefB

توضيحات كد برنامهنويسي

B Nazanin 11

*CodeComment

عنوان جداول پيوست

B Nazanin 13

*App Table Title
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عنوان اشكال پيوست

B Nazanin 13

*App Pic Title



 -1-4قلمهای انگليسی
اندازه و سبك ق مهای انگ يسي قابل استفاده در قسمتهای مخت

يك گزارش در جدول  2-4نشان داده

شدهاست .اندازه ق م های انگ يسي يك شماره كوچكتر از فارسي مي باشد.
جدول  1-4قلمهای انگليسی.
موقعيت استفاده ق م

اندازه ق م

سبك

متن

13 Times New Roman

Normal

زيرفصل 1

17 Times New Roman

Heading 2



زيرفصل 2

15 Times New Roman

Heading 3



زيرفصل 3

13 Times New Roman

Heading 4



زيرفصل 4

12 Times New Roman

Heading 5



زيرفصل 5

12 Times New Roman

Heading 6



عنوان جداول

12 Times New Roman

*Table Title



عنوان اشكال

12 Times New Roman

*Pic Title



متن جداول

12 Times New Roman

*In Table

متن جداول راستنويس

12 Times New Roman

*In Table R

متن اشكال

12 Times New Roman

*In Pic

مراجع (قسمت عادی)

12 Times New Roman

*EnRef

مراجع (قسمت پررنگ)

12 Times New Roman

*RefB

توضيحات كد برنامهنويسي

10 Courier New

*CodeComment

كد برنامهنويسي

10 Courier New

*Code

كد برنامهنويسي (پررنگ)

10 Courier New

*CodeBold



عنوان جداول پيوست

12 Times New Roman

*App Table Title



عنوان اشكال پيوست

12 Times New Roman

*App Pic Title
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) فرمولها(روابط ریاضی-3-4
 تماامي نمادهاای. از كاارآيي خاوبي برخاوردار اساتEquation Editor  ابزار،برای نوشتن روابط رياضي
 هم نين از شماره گذاری مناسب مطابق با فصل مذكور استفاده.موردنياز در اين ابزار پيشبيني شدهاست
.شود
F  ma

)1-1(

E  m c2

)2-1(

 cos(x) dx  sin( x)

)3-1(

 اين الگاو. پيروی ميشود4-4  و3-4در تنظيم ق م و سبك و اندازه فرمولها از الگوی ارائهشده در جدول
. هماهنگي داردWord با تنظيمات پيشفرض نرمافزار
. قلم و سبک فرمولها3-4جدول
Bold Italic

مورد كاربرد

سبك

قم

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 افقی و عمودی
تنظيم فاص هها به خوانايي متن ،تفكيك مناسب بخشهای مخت

يك پايان نامه و زيبايي صفحات كماك

ميكند..
-1-4-4

فاصله کلی از چهار طرف کاغذ

حاشيه از باال  3سانتيمتر(1/2اينچ) ،از پايين  3سانتيمتر( 1/2اينچ) ،از چپ  2/5سانتيمتر ( 1ايانچ) و از
سمت راست كاغذ  3سانتيمتر( 1/2اينچ) درنظر گرفته ميشود.
 -1-4-4فاصله خطها
فاص ة بين خطها بايستي  1.2باشد .كافي است اين كار يك بار روی سبك  Normalاعمال گردد.
 -3-4-4فاصلههای تفكيککننده
با تنظيم فاص هها ميتوان تفكيك بخشهای مخت

يك پايان نامه را سادهتر كرد تا هنگاام مطالعاه درك

مطالب آسانتر باشد .برخي از فاص ههايي كه بهمنظور تفكيك بندها و عناوين بهكار مايرود ،باهشارح زيار
ميباشد.
 پيش از هر بند يك فاص ه عمودی به اندازه  6 ptقرار ميگيرد .اين فاص ه بايد باهصاورت دساتي
وارد شود.
 بند اول كه در زير عنوان آورده ميشود ،از اول خط شروع شده و ساير بندها با  5فاص ه خالي از
سر سطر شروع ميشوند.
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 پيش از هر تيتر (بخش /زياربخاش /زيارزياربخاش) ياك فاصا ه عماودی باهترتياب باه انادازه
( )15/20/27 ptقرار ميگيرد .فاص ه عمودی پيش از عنوان فصل 30 pt ،ميباشد.

 -5-4فواصل بين کلمات
خي ي اوقات استفاده يا عدم استفاده از فاص ه ضروری است كه در ادامه به مواردی از آن اشاره ميشود.
 -1گذاشتن بيش از يك فاص ه ( )Spaceبين ك مات مجاز نميباشد .بهعناوان مثاال «اصاول نگاارش»
صحيح ،و «اصول نگارش» ناصحيح ميباشد.
 -2پيش از عنوان اشكال و جداول و پس از شماره شكل يا جدول ،دو فاص ه خالي قرار ميگيرد.

 -6-4جدانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاصله بين آنها
گاهي الزم است اجزای يك ك مه از يكديگر جدا نوشته شوند ،بدون آنكه بين آنها فاص ه گذاشته شود (مثل
ك مه «مايشاود» ياا «جدانوشاتن») .باه ايان منظاور باين دو بخاش ك ماه ماورد نظار از > <Ctr+-ياا
> )SS( <Shift+Spaceاستفاده كنيد.
تقريباً تمامي ك مات مركب در زبان فارسي بايد از هم جدا نوشته شوند؛ به استثنای صفات فاع ي مانند
«عم گر»« ،باغبان» و يا «دانشمند» و ك ماتي نظير «اينكه»« ،آنها».

 -7-4فهرست گزارش ،فهرست شكلها و فهرست جداول
اگر از اين الگو برای تهيه پايان نامه استفاده كنياد ،پاس از اتماام ياا در حاين تكميال آن مايتوانياد باا
راستك يك روی فهرست فع ي ،آن را بهروز كنيد (توسط گزينه  .)update fieldفهرست جداول و اشاكال
نيز بههمين صورت قابل بهروزشدن ميباشد.
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 -8-4سربرگ و تهبرگ )(Header and Footer
سربرگ و تهبرگ را ميتوان از منوی  Insertانتخاب كرد .به قاابهاايي كاه در قسامت بااال و پاايين بااز
ميشود ،بهترتيب سربرگ و تهبرگ گفته ميشود .در سمت راست سربرگ ،عنوان هر فصل نوشته ميشود.
در زير اين دو قسمت يك خط پررنگ قرار ميگيرد و در تهبرگ ،شماره صفحه نوشته مي شود.

 -2-4جداول ،منحنیها ،شكلها
جداول و اشكال هر فصل بايد از شماره  1بههمراه شماره فصل مربوطه شمارهگذاری شود و در داخل ماتن
(بالفاص ه پس از بندی كه به آن شكل يا جدول ارجاع داده شده) آورده شود .در متن بايد به تمامي جداول
و شكلها ارجاع داده شود .در عنوان جداول و شكلها نام كميت يا پديده مورد مطالعه ذكر ميشود .عنوان
جداول در باالی جدول و عنوان شكل در پايين ان ذكر گردد( .مشابه جدول  5-4و شكل )1-4

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

54

روش
چند شبكهای

شكل 1-4فرایند کواکستروژن.
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 -12-4ارجاع به جداول ،شكلها ،روابط ،مراجع و بخشها
 هرگز نبايد يك شكل يا جدول پيش از معرفي آن ،در متن ظاهر شود.
 بين شماره شكل (يا جدول) و ك مه پيش از آن (شكل يا جدول) بايد حتماً يك فاص ه قرار گيرد.
بهعنوان مثال «شكل  »2-2صحيح ،و «جدول »2-2ناصحيح است.
 برای ارجاع به شكلها و جداول نبايد از پرانتز استفاده شود .بهعنوان مثال «جدول ( »)2-2غ اط
است.
 ارجاع به روابط رياضي همواره بايد پس از درج خود آن روابط در متن صورت گيرد.
 برای ارجاع به روابط رياضي از شماره آنها در داخل پرانتز استفاده ميشود؛
 باااارای ارجاااااع بااااه چنااااد مرجااااع ،آنهااااا را بااااا ويرگااااول جاااادا كنيااااد]2 ،1[ :
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فصل پنجم

بررسی ساختار پایان نامه
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به منظور استفاده از شيوهای مناسب در تهيه يك پايان نامه ،بايد روندی خااص دنباال شاود .ايان روناد
ممكن است تا حدودی شبيه به يك چك ليست باشد ،اما تبعيت از اين روناد سابب مايشاود در پاياان
گزارشنويسي ،نيازی به صرف زمان فراوان برای ويرايش نهايي پايان ناماه نباشاد .از ايان رو و باه دليال
اينكه ويرايش گزارش پايان نامه نياز به حوص ه كافي دارد و در صورت استمرار ،باع كااهش حساسايت
در رعايت م زومات ميشود ،به همين دليل انجام ويرايش در پايان هر فصل ،توصيه ميشود.

 -1-5بررسی سرفصلها
پس از هر سرعنوان ،الزم است كه متني هر چند مختصر نوشته شود .هيچگاه پس از يك سرعنوان ،نبايد
بدون ظهور متن ،سرعنوان داخ ي شروع شود .در متن آغازين هر سرعنوان ،الزم است كه محتوای فصال
يا بخش و دليل وجود آنها ،بهمنظور ايجاد فضای ذهني در خواننده ،بيان شود.

 -1-5بررسی ساختار کلی
بهتر است در صورت تشابه فصلهای مخت  ،از ساختار يكسان برای آنها استفاده شود .مثال حالتي را در
نظر بگيريد كه گزارشي برای متن يك برنامه نوشته ميشود .از آنجا كه معموال برنامه از يكسری واحاد
تشكيل شدهاست ،ميتوان برای معرفي واحدها ،از ابتدا ساختار ك ي تعري كرد .مثال ابتدا نقاش واحاد،
سپس جايگاه آن در كل برنامه ،پس از آن ساختار داخ ي واحد ،معرفاي عم يااتهاای داخ اي و رواباط
پيادهسازیشده و  ...بيان شود.

 -3-5بررسی مفهومی
پس از اين كه ساختاردهي صورت گرفت و در ساختار يادشده مطالب دستهبندی شد .ميتوان نسبت باه
مطالعه مفهومي مطالب اقدام كرد.
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 -4-5مطالعه مفهومی و جملهبندی
سعي شود هنگام مطالعه مفهومي به مباح

ويرايشي كمتر توجه شود و مفاهيم جمالت ،تعري بنادها،

موقعيت بندها ،بررسي صحت ارجاعات و مسايل مرتبط به مفهوم گزارش ،مورد توجاه قارار گيارد .بهتار
است تصميمگيری در مورد بندها مشخصا بهعنوان يك قدم انجام شود.

 -5-5تنظيم بندها
بند اول كه در زير عنوان آورده ميشود ،از اول خط شروع شده و ساير بنادها باا  5فاصا ه خاالي شاروع
مي شوند ،تصميمگيری در مورد بندها و تنظيم آنها ،يكي از م زومات اص ي يك گزارش پايان نامه اسات.
بهمنظور انجام هوشمندانه اين كار ،از تعري خودكار فاص هدهي ( )Indentationبرای شروع بناد جدياد
در الگو خودداری شدهاست .عالوه بر اين ،با توجه به اينكه در گزارشنويسي فني ،رواباط رياضاي زياادی
مورد استفاده قرار ميگيرد ،خودكارشدن فاص هدهي ،باع ميشود كه پس از هر رابطه ،بند جديد درنظر
گرفته شود كه وضعيت مط وبي نميباشد .بناابراين حاين نوشاتن ،الزم اسات كاه نويسانده باهصاورت
هوشمندانه با قراردادن  5فاص ه خالي در ابتدای هر بند ،آن را متمايز كند (به بند بعد توجه كنيد!).
بايد توجه داشت كه از قراردادن شكل ،در وسط يك بند خودداری شود .بناابراين شاكلهاا باياد در
انتهای بند مربوطه آورده شود و حتما پس از شكل بايد بند جديد و با فاص هدهي بياانشاده بارای بناد،
شروع شود .در مجموع ،بهجز بندی كه بالفاص ه پس از سرعنوان ميآيد ،همواره يك بند بايد با  5فاص ه
خالي ،آغاز شود تا قابل تشخيص باشد.
بهمنظور زيبايي بيشتر پايان نامه ،توصيه ميگردد در بين يك بند ،شكل و يا جدول قارار نگيارد .باا
اين وجود پس از قرارگرفتن شكل يا جدول در ميان بندهای يك سرفصل ،بند پاس از آن بادون فاصا ه
ابتدايي آغاز ميگردد .چنان ه فرمولي نيز در ميان يك بند قرار مايگيارد ،پاس از درج فرماول ،بناد از
ابتدای خط آغاز ميشود و نيازی به  5فاص ه خالي نيست.
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 -6-5بررسی قواعد نگارشی
مطالعه مفهومي گزارش ،ممكن است گاهي باع تغيير در ساختار گزارش شاود .بناابراين پاس از اينكاه
بين مطالعه مفهومي و ساختاردهي ،تعادل برقرار شد ،ميتوان نسبت به ويرايش گزارش اقدام كرد .به اين
منظور الزم است كه يك بار گزارش پايان نامه بدون توجه به مفاهيم آن و فقاط از نظار نگارشاي ماورد
بررسي قرار گيرد .در اين راستا توجه به نكات زير حائز اهميت است:
 -1فارسينويسي
 -2امالی صحيح
 -3فواصل بين ك مات
 -4موارد استفاده از  Shift Spaceبهجای Space

 -5نقطهگذاری ،ويرگولگذاری و ...

 -7-5بررسی روابط
الزم است يك بار پايان نامه و برنامه های موجود بهمنظور بررسي مجادد صاحت رواباط ،در مقايساه باا
مرجع مورد استفاده ،مطالعه گردد .گاهي مشاهده ميشود كه در ماشينكردن روابط و حتي استخراج آن،
خطا پديد ميآيد .با توجه به اينكه معموال پس از استخراج روابط ،از آنها در برنامههای رايانهای اساتفاده
مي شود ،اين خطا به متن برنامه نيز كشيده ميشود .بنابراين بررساي صاحت رواباط از اهميات وياژهای
برخوردار است.
الزم است هنگام بررسي روابط ،ارجاعدهي آنها نيز مورد توجه قرار گيرد .در ياك گازارش فناي الزم
است كه روابط اص ي و نهايي كه در پيادهسازی مورد استفاده قرار ميگيرد ،به رابطاه مشخصاي در ياك
مرجع معتبر ،ارجاع داده شود.
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 -8-5بررسی شكلها
بهتر است كل پايان نامه ،يك بار فقط از منظر شكلها مورد بررسي قرار گيرد .در اين بررسي ،مايتاوان
مواردی را كه در بخشهای آتي تشريح ميشود ،مورد توجه قرار داد.
 -1-8-5بررسی کيفيت شكل و تطابق عنوان آن
يكي از موارد مهم بررسي عناوين و تطابق آنها با شكل موردنظر مي باشد .همزمان با بررسي عنوان شكل،
ميتوان كيفيت آن را نيز مدنظر قرار داد.
 -1-8-5بررسی تطابق روابط ،برنامه و شكل
در پروژه های پاياني كه بهمنظور تشريح متن يك برنامه نوشته ميشود ،برخي از شكلها به تشريح روابط
پيادهسازیشده اختصاص دارد .الزم است كه بارای ايان شاكلهاا ،تطاابق باين رواباط ماوردنظر ،مادل
پيادهسازیشده (متن برنامه) و شكل مربوطه مورد بررسي قرار گيرد.

 -2-5بررسی جداول
بهتر است كل پايان نامه ،يك بار هم فقط از منظر جداول مورد بررسي قرار گيرد .در اين بررسي ،ميتوان
مواردی را كه در بخشهای آتي تشريح ميگردد ،مورد توجه قرار داد.
 -1-2-5بررسی کيفيت جدول و تطابق عنوان آن
در اين بررسي الزم است كه بين محتويات جدول و عنوان آن تطابق برقارار باشاد .هامزماان باا بررساي
عنوان جدول ،ميتوان كيفيت آن را نيز مدنظر قرار داد.
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 -1-2-5بررسی تطابق روابط ،برنامه و جدول
در پروژه های پاياني كه بهمنظور تشريح متن يك برنامه نوشته ميشود ،برخي از جادولهاا باه تشاريح
روابط پيادهسازیشده اختصاص دارد .بنابراين الزم است كه برای جداول ،تطابق باين رواباط موجاود در
گزارش فني ،متن برنامه و روابط موجود در جدول ،مورد بررسي قرار گيرد.

 -12-5بهروزرسانی مراجع
معموال هنگام نوشتن پايان نامه به دليل توجه به متن مورد نگارش ،ارجاعدهي مناسب مورد غف ات قارار
ميگيرد .پس از اتمام نگارش ميتوان برای هر فصل به بررسي ارجاعدهي پرداخت .در ايان فعاليات الزم
است تا با دقت فراوان بندهای مخت

را مورد بررسي قرار داد و درصورت استفاده از مرجع خاصي ،به آن

ارجاع داده شود .در گزارش های فني الزم است كاه رواباط مهام و هم ناين روابطاي كاه اساتخراج آن
بهصورت كامل در پايان نامه ارائه نشدهاست ،ارجاعدهي شود .بهتر اسات در ارجااعدهاي رواباط ،شاماره
رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نيز ذكر گردد .ماثال (رابطاه ( .)]3[ ،)2-3در بخاش مراجاع الزم
است كه مراجع بهترتيب حضور در متن آورده شوند .ميتوان اين مساله را در هر فصل بهروزرساني كارد.
اگر چه بهروزرساني در انتهای ويرايش تمامي فصول كفايت ميكند.

 -11-5صفحهبندی
پس از پايان اقدامات ويرايشي مخت  ،ميتوان با مرور ك ي پروژه پاياني ،نسبت به اصاالح صافحهبنادی
اقدام كرد .مثال گاهي با جابهجاكردن يك شكل يا كوچك و بزرگنمودن آن ،ميتوان صفحهبندی بهتری
ارايه كرد .توجه داشته باشيد ،با توجه به اينكه پس از صفحهبندی احتماال شماره صفحات تغيير ميكند،
اين اقدام پيش از بررسي سربرگها كه در بخش بعد تشريح ميشود ،انجام شود.

 -11-5سربرگ و تهبرگها
با توجه به استفاده از ابزار « ، »Insert › Breakدر پايان هر فصل ،الزم است كه در آغاز هر فصل ،موارد
زير چك شود.
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عنوان فصل

عنوان فصل ،در قسمت سمت راست باالی صفحه قرار دارد و الزم است كه در هر فصل اصالح شود.


شماره صفحه

شماره صفحه ،در پائين و وسط هر صفحه قرار دارد و الزم است در هر صفحه چك شود.
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فصل ششم

جمعبندی و نتيجهگيری و پيشنهادات
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در پايان گزارشهای ع مي و فني الزم است كه جمعبندی يا نتيجهگيری نهايي ارائه شود .در اين ماوارد
ميتوان آخرين فصل پايان نامه كه پيش از مراجع قرار ميگيرد را به اين امر اختصاص داد.

پيشنهادات
در اين بخش پيشنهاداتي كه محقق جهت ادامه تحقيقات دارد ارايه ميگردد .دقت شود كه پيشانهادات
بايد از تحقيق انجام شده و نتايج ان حاصل شده باشد و از ذكر جمالت ك ي بايد پرهيز كرد.
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پيوستها
موضوعات مرتبط با متن گزارش پايان نامه كه در يكي از گروههای زير قرار ميگيرد ،در بخش پيوستها
آورده شوند:
 -1اثبات های رياضي يا عم يات رياضي طوالني.
 -2داده و اطالعات نمونه (های) مورد مطالعه ( )Case Studyچنان ه طوالني باشد.
 -3نتايج كارهای ديگران چنان ه نياز به تفصيل باشد.
 -4مجموعه تعاري متغيرها و پارامترها ،چنان ه طوالني بوده و در متن به انجام نرسيده باشد.
برای شمارهگذاری روابط ،جداول و اشكال موجود در پيوست از ساختار متفاوتي نسبت به متن اص ي
استفاده ميشود كه در زير بهعنوان نمونه نمايش داده شدهاست.
(پ)1-

F  ma

جدول پ :1-شرح کد منبع بدنه اصلی 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 سوئيچ  /hدر رشته سوئيچ موجود باشد ،متغير  ShowMainFormو خصوصايت  Visibleفارم اصا ي را

برابر با  Falseقرار ميدهد .نتيجه اين كار عدم نمايش فرم اص ي خواهد بود.
17
;Application.Run
18 end.

