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 يدهكچ

 ازمورد بررسي بيان گردد. ي همسئلد ياب در چكيدهارائه شود.  بند و در يك كلمه 200ثر كحداچكيده 

ختصار به ا پژوهشهاي ويژگي طور مشخصهب جمالت كلّي كه جاي آن در مقدمه است در اينجا پرهيز وآوردن 

ارهاي كرا از  ه آنكهايي ، ويژگينوآوريها شامل بيانموجز بسيار طور به يداب چكيده ،در پايان نامه .شودطرح 

وردهاي دستاهب يداب يدهكدر چ شد.اب پژوهشنتايج ي هروش حل مسئله و ارائند، كز ميمتماي اخيري هانجام شد

توان از جمالتي شبيه اين استفاده مي مثالًرد. كاشاره  قبليي هانجام شد هايپژوهش اب در مقايسه پژوهش

ها ويژگيو چنان روش پيشنهادي داراي چنين  ها را دارداين و آن كاستي: برخالف روشهاي موجود كه نمود

بود هب معيار كارايي را اين روشهاي مرسوم اب . نتايج حاكي از آن است كه روش پيشنهادي در مقايسهباشدمي

 بخشيده است.

 

مرسوم كه عبارات و اصطالحات  )حداكثر پنج كليد واژهدوم، ي هليد واژكاول، ي هليد واژك ليد واژه:ك

 .(شداب انجام شده هشِپژوبه  مربوطدر ادبيّات  شدهوشناخته

 

 

 کلیک کنید نسخهاین  Wordدانلود فایل جهت 
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 T مل حساسيتكتابع م
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 صفحه عنوان
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 مقدمه -1 فصل

 يشگفتارپ -1-1

 .آن تدوين شده است رايب يياهشقواعد و رومانند هر كار ديگر  كه است بشري دانشي پژوهش

 دستاوردهاينتايج جديد دست يافته و هب مناسب جستجو و كاوش اب تواندمي آنها فراگرفتن اب پژوهشگر

يكي  يابد. نيز توفيق ود يا ديگرانخ پيشين يخطاها ترميمهب بسا چه و ،را اعتبار بخشدخويش  پژوهشي

 باشد.مي پژوهشدستاوردهاي  از گزارش علمييك ي هارائ توانايي ،ق اين امرتحقّ رايب از ابزارهاي الزم

 نامهشيوهالگو و هدف از اين  -1-2

 نمودناستاندارد سمت هب حركتو  جامع لگوييبه ا يدستياب، نامهشيوهن يا تدوين از اساسي هدف

 حاضري هپروند .است دكتراي ه، و رسالارشناسي ارشدكي هنامپايان ،ناريگزارش سم تدوين بچارچو

ند. در اين كاستفاده  1الگو كعنوان يهب ه دانشجو خواهد توانست از آنكاي تدوين شده است گونههب

ه در جاي ك شده نيازهاي موجود در تدوين گزارش، تعريف اب مختلفي متناسب 7هايالگو، سبك يپرونده

سريع و ي هالگوي ارائه شده ضمن ساده كردن كار دانشجويان در ارائشود. توضيح آنها پرداخته ميهب خود

 ،نامهشيوهدر اين ند. كبين دانشجويان يكسان مي اي، سبك ارائه را درصورت حرفههب مناسب فعّاليّت خود

مايكروسافت ورد  افزارنرمي هي پيشرفتهاقابليّتاده از چگونگي استفهب حدّ نياز در ،عالوه بر موارد فوق

 پرداخته شده است.در انجام اين امر  7002

ي هذخير فرضپيش قالبگيرد كه در اختيار دانشجويان قرار مي docx در قالبنامه شيوهاين ي هپروند

هاي و قابليّت ،تر حجم فشرده، افزاري بيشترو داراي پايداري نرم دهوب 7002افزار مايكروسافت ورد نرم

اينكه  رايب ،است doc در قالبكارهاي قبلي شما ي هپرونددر صورتيكه . باشدمي doc قالب هب نسبت برتر

راحتي هب كارانجام اين رايب تبديل نماييد. docx هب يد آنرااب رمند شويدهب برنامهي جديد هااز قابليّت

تمامي متن آنرا انتخاب نموده ز كرده و اب 7002ورد ي هر محيط برنامد قديمي خود راي هپروندتوانيد مي

هاي تعريف شده سبكهب را هابند ازيا هر دسته و  3بند سپس سبك هرالگو كپي كنيد. ي هپروندو در اين 

 تغيير دهيد. 

                                                 
1 Template 
7 Styles 
3 Paragraph 
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 در گزارش علمي مطالبی هارائی هنحو -2 فصل

 مقدمه -2-1

 گردد. مي مي و ساختار مورد نياز آن ارائهعلاي يك گزارش حرفه نگارشي هدر اين فصل نحو

 های گزارش و ترتيب آنهابخش -2-2

 شد:اب ر شدهكترتيب ذهب هاي زيرحاوي بخشيد اب و پايان نامه ناريزارش سمگ

 .يعنوان فارسي هصفح -1

 .تقديم )اختياري(ي هصفح -7

 .)اختياري( تشكر و قدردانيي هصفح -3

 .ليد واژه(ك 5تا  4 همراههب كلمه 700ثر كفارسي )حداي هيدكچ -4

 .هاها، عنوان فهرست مراجع و پيوستفهرست مطالب: شامل عناوين اصلي و فرعي فصل -5

 .ها )در صورت وجود(فهرست جدول -6

 .ها )در صورت وجود(لكفهرست ش -2

 .فهرست عاليم و اختصارات -1

 .شامل فصول مختلف متن اصلي -9

 .)در صورت وجود(ها پيوست -10

 .فهرست مراجع -11

 .نگليسيبه ا رسيفاي هنامواژه -17

 .ارسيبه ف انگليسيي هنامواژه -13

 .يانگليس يليدكلمات كهمراه هب يانگليسي هيدكچ -14

 .عنوان انگليسيي هصفح -15

 متن اصلي گزارشهای فصل -2-3

مورد بررسي فصل آن ه در كمقدمه شروع شود. در اين زير فصل الزم است مباحثي  اب يداب هر فصل

ي هه خالصكشد اب گيرييد داراي زيرفصل نتيجهاب مشابه هر فصل طورهب شرح داده شود. گيردميقرار 

شرح هب هاي مختلفند. مثالي از عناوين فصلكمشخص  را هاي بعدفصل اب بحث و همچنين ارتباط فصل

 زير است:

از ده و شانجام  بحث و بررسي فراوان نگاريمرجع  اب و توصيفيصورت هب در اين فصل: مقدمه -1

  شد:اب الزم است اين فصل حداقل داراي زير فصلهاي زير .اضي پرهيز شودآوردن معادالت ري

 .مقدمه، پيشگفتار نام دارد در فصل مقدمهزير فصل : پيشگفتار -1-1
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ها مطرح هاي اين فعاليتترتيب سال وقوع و انگيزههب : پيدايش موضوع مورد بررسيتاريخچه -1-7

ضرورت مزايا و  ي ايجاد شده ارائه گردد.ين وسيله يك دور نماي تاريخي از تحوّل علمبه اشود و 

استفاده  اين روشهاتر است از هب چه دليلهب و در كجا هو اينك روشهاي مورد بررسيبكارگيري 

 ح داده شود.يشود توض

 هستند كه در راستاي كار شما اخير هاي موجودروشدر اينجا : هاي نوينشيوهنقد و بررسي  -1-3

ضروري  شده بحث هايِهاي روشمحدوديت وان نقاط قوت بي .شوندمرور طور مختصر هب يداب

استفاده  اب ار وكانجام چه  اب ه مشخصاكشيوه بياني شرح داده شود هب يداب است. در اين بررسي

خصوصاً روي  .اندپيشرفت مورد نظر دست يافتههب ايچه هزينه و يا مصالحه اب و 1اسلوبياز چه 

تأكيد نماييد كه فعاليت شما كه بعداً تشريح خواهد شد آن  نقاط ضعفي از كار هاي اخير موجود

 نقاط ضعف را ندارد. 
مشخصاً بررسي و حلّ  پژوهشكه قرار است در اين مورد نظر ي ه: مسئلپژوهشهدف از انجام  -1-4

 اييد و هدف از انجام آنرا توضيح دهيد.تعريف نم صورت بيانيبه ترجيحاً را در اين قسمتگردد 

 .بود دهيد اشاره كنيدهب خواهيد آنرايهايي كه مكارهب مشخصاً
نقاط ضعف كارهاي اخير انجام شده هب اشاره اب در اينجا :و كاربردهاي آن پژوهشضرورت انجام  -1-5

گاه نظري و كاربردي بيان كنيد و ، اهميّت انجام آنرا از ديدخواهيد آنرا برطرف كنيدمي كه

نامه( و يا كاري كه قرار است انجام دهيد )در يانكار انجام شده )در پا رايب توجيه الزم را

 پيشنهاد رساله( ارائه دهيد.
نامه( و يا آمده )در پايانبدست  دستاوردهاي علميدر اين قسمت مشخصاً : پژوهشنوآوري  -1-6

هر يك بيان  رايب توضيح مختصر اب طور فهرست وار وبهرا  قابل انتظار )در پيشنهاد رساله(

كارهاي انجام شده در هب هاي مختلفاي از ديدگاهمقايسهي هاشار اب يداب نجاهمچنين در اي .كنيد

مثال  رايب .ها بيان كنيدبه آن هاي ممتاز كار خود را نسبتويژگيمرتبط،  مقاالتِجديد ترين 

 يستچنين و چنان فرضي الزم ن نامهدر روش پيشنهادي اين پايانبگوييد برخالف مرجع ]*[، 

دليل عملكرد اين و آن  هب م شده در اين پايان نامه در چنين و چنان شرايطو از طراحي انجا

 يد مقايسه شوند.اب جا تنها مراجع مهم و جديدنرود. در ايتري انتظار ميمطلوب

طور مختصر بيان نماييد كه در هر يك از فصول گزارش چه چيزي بيان هب :ساختار گزارش -1-2

 هم چيست. اب شود و ارتباط آنهامي
عريف مسئله و پيشنيازهاي تحقيق: در اين فصل مسئله مورد بررسي بصورت رياضي تعريف ت -7

طور مختصر هب تنهادر اين فصل  ارائه شود. انتخاب عنوان مناسب اب مورد نيازي هاولي مفاهيمگردد و 

 يي درسهاو در كتابگرفته مورد استفاده قرار آينده مواردي ارائه شوند كه مستقيماً در فصول 

 .شده اندنمورد نياز مدوّن ل كشهب

                                                 
1 Technique 
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 كند و نيز تلويحاً دليلمي آيد را معرفيموضوعاتي كه در آن فصل ميهر فصل ي ه: مقدممقدمه -7-1

 يكديگر و نيز ارتباط آنها اب و ارتباط آنها اين مطالبي هارائ اينكه چرا اين فصل اينجاست و دليل

حفظ را صل ديگر به ف كه پيوستگي مطالب از فصليطوريهب كندمي بيان را فصل قبل و بعد اب را

 . نمايد
توضيح در  اب چند جمله در ابتدا و انتهاي هر زير فصل و نيز اب عنوان مناسب: اب زير فصل  -7-7

 ها را حفظ كنيد.پيوستگي و ارتباط بين زير فصل ي فصلمقدمه
يد بحث روي اب د بلكهشاب گيري در هر فصل نبايد تكرار مقدمه: زير فصل نتيجهنتيجه گيري -7-3

و نيز ارتباط محل بكارگيري آن  اهميت نسبي مباحث، ،هاي مهم آنهانتايج آن فصل و ويژگي

و محدوديتهاي هر يك ها از ويژگياي همقايس يداب اينجادر  نتايج در فصول ديگر را شامل شود.

و اينكه كجا  بودي حاصل شده استهب چه قيمتي اب از روشهاي بحث شده ارائه شود و اينكه

مطرح شده در آن  مطالبفصل عناوين ي هنه اينكه مانند مقدم ،مناسبتر است استفاده شود

 كند. فصل را معرفي
 جديد مرتبط هايپژوهش جزئيبررسي  -3

 مقدمه -3-1
براي حل  عنوان مناسبانتخاب  اب روزهب و هاي مرتبط انجام شدهآخرين فعّاليتي همقايس و نقد -3-7

 بخش قبل و يا مسئله تعميم يافته.مسئله تعريف شده در 
3-3-  .... 
 هاي كاربردي موضوعبررسي زمينه -3-4
 نتيجه گيري -3-5

 )براي پايان نامه( انتخاب عنوان مناسب اب روش جديد پيشنهاديارائه  -4
 مقدمه -4-1
 انتخاب عنوان مناسب اب رياضي روش پيشنهاديي هارائ -4-7
4-3-  .... 
 نتيجه گيري -4-4

سازي وجود شبيه ،آمده در فصل قبلبدست  رينظتأييد نتايج  رايب : در اين فصلشبيه سازي -5

 ضروري است.
 مقدمه -5-1
5-7-  .... 
 نتيجه گيري  -5-3

 :اهگيري و پيشنهادنتيجه -6
ارائه شده در هاي تكلي و نتيجه گيري از فعاليي همقايسهب يداب فصلزير : ايننتيجه گيري -6-1

ز و نقاط قوت و ني پژوهشدر پايان نامه دستاوردهاي  اختصاص داده شود. فصول قبلي

 رايب طوريكهبه روشهاي موجود بيان گردد اب ارائه شده در مقايسه هاي نوينمحدوديّتهاي روش

 خواننده روشن شود تنها در چه شرايطي روش پيشنهادي مناسب است. 
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اين  بودهب جهتدر آينده  پژوهشيهاي ليست فعّاليّتي ه: اين زيرفصل در برگيرنداهپيشنهاد -6-7

هر يك از موارد پيشنهادي يك زير فصل بدهيد  رايب است. مرتبطپژوهش و يا پژوهشي بسيار 

طور مبسوط تعريف نموده و تمامي مراجع جديد بند به آنرا دست كم در يكي هو صورت مسئل

انجام اين كار  رايب دنتوانمي نيز مراجعي كه د ونشاب د راهگشانتوانمي و يا مراجع كليدي را كه

كم دست عنوان زير فصل مطرح كنيد كه بتوان آنراهب يد. مطالبي رااز آنها ايده گرفت را قيد كن

 كرد.  تعريفكارشناسي ارشد ي هنامصورت يك پايانبه

 بيانی هنكات كلّي در نحو -2-4

 متن، نكات زير را رعايت كنيد:ي هدر ارائ

 اي نباشند.و محاورهاي هجمالت غير حرف -1
 از آوردن جمالت ناقص خودداري شود. -7
ل افعابين  بند در جمالت پي در پي در يكشند. اب هماهنگي داشته هم اب يداب بند يك افعال در -3

 بند همچنين بين اوّل شخص و سوّم شخص در يك .نگردد تعويضمجهول و معلوم 

 االمكان تعويض صورت نگيرد.حتي
 ... شد.اب مي"جاي به . مثالًشوداز بكار بردن فعلهاي يكسان در جمالت پشت سر هم خودداري  -4

 استفاده نمود. "شود.مي باشد. ...مي"توان از مي "باشد.مي
. در موارد رودنوآوري بكار  بيان رايب تنهادر صورت نياز ضروري و افعال اول شخص  "ما"لغت  -5

تعريف "از  "كنيممي تعريف"جاي هب صورت سوّم شخص ارائه شوند. مثالهب جمالتديگر 

 .شوداستفاده  "مي دهدنتيجه"ز ا "داريم"جاي هب و يا "گرددمي
 و تنها طور متمركز تنهاهب شد و مطالب يك موضوعاب متن ارائه شده پيوستگي مفهومي داشته -6

 جا يافت شود. در يك
 ( خودداري شود.ياز آوردن جمالت تكراري )حتي از نظر مفهوم -2
الش شود ت هاي تجاري پرهيز گردد.نامگزارش حفظ و از تبليغ  پژوهشيعلمي و ي هجنب -1

 ر نامكذجاي ه فعاليت افراد )بهب مرجعي هشمار اب جاي آنهب و اسامي افراد در متن ذكر نشود

افراد مهم نسيتند بلكه نوآوري آنها مهم است. قصد يك گزارش علمي . شود اشاره خود افراد(

 تبليغ اسامي نيست.
نام شخص معروف هب و شودجاي نام روشهايي كه در آن نام شخص استفاده ميهب سعي كنيد -9

 كند.ويژگي روش اشاره ميهب روش ابداع نماييد كه به آن اشاره رايب است يك عبارت معادل

 فعاليّت افراد بدهيد و به آن عنوان اشاره كنيد.عبارتي، عنواني مفهومي بهبه
. يدكنخودداري طور مستقيم به ديمطالعه كنشخصاً آن را  ايده نتوانستهكاز آوردن مرجعي  -10

ند، كمرجع اصلي اشاره ميهب در آن هك ياديده شده موجودِمرجع هب موضوع راتوان البته مي

 ارجاع داد.
 كدر ي و يا مشابه آنها جدّي مثل زيبا، جالب، و غير دقيق هاي احساسيها و عبارتاز واژه -11

ننده از آن درك بيان كنيد تا خوااي همطالب را دقيق و حرف .كنيدپرهيز اكيداً گزارش علمي، 
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طور جدّي در مرجع فالن اين مبحث به اب اولين"جاي اينكه بگوييد به شد. مثالًاب علمي داشته

 ده است.وب راب رياضي اولي هاينكار از نقطه نظر بكارگيري اين و آن نظري"، بگوييد "ارائه شده

 دن آنرا بيان كنيد.وب عبارتي وجه جدّيهب
در هنگام ر اب اوّلپرهيز شود. تنها  يك مفهوم واحد در متن رايب دهاي متعدّواژه كارگيريب از -17

ولي در جاهاي  نيز اشاره نمودمرسوم و مترادف  هايواژهديگر هب توانمي يك مفهوم تعريفِ

 ديگر از آنها استفاده نشود.
فقط در پاورقي دارند. معادل فارسي در متن و معادل انگليسي  هب ر نيازاب اصطالحات اوّلي ههم -13

 پاورقي آورده شود.
 د.رك نگاريمرجعو  بايست آنرا تعريف نمودهمي ،گرددقبل از اينكه از اصطالحي استفاده  -14
و خيلي  دارند مختلفي عانيعباراتي كه م بكارگيريتعريف دقيق دارد. از هب هر مفهوم عامّي نياز -15

در  "كِيفي"ي همثالً واژدقّت تعريف گردند. هب داري شود مگر آنكهكلّي و گنگ هستند خود

شود كه در نامشخّصي محسوب ميي هكمّيّات سرو كار دارد واژ اب مهندسي كه هميشهي هرشت

توصيف يك  رايب هاهميشه از كمّيت تعريف دقيق دارد.هب استفاده از آن نيازهب صورت لزوم

 فيزيكي استفاده گردد.ي هپديد
تك تك براي نمادهاي رياضي بيان شوند و نيز  اب حاًصورت دقيق و ترجيبه يداب تمامي تعاريف -16

 طور دقيق از آنجا آورده شده است.به دهد آن تعريفمي كه نشان نگاري الزم استآنها مرجع
د ري است و كجا از آن استفاده خواهچه منظوهب اين تعريفكه  شودقبل از ارائه تعريف بيان  -12

 نظربه كند چينش اطالعات در متن گسستهمي هكسي كه گزارش را مطالع رايب كهطوريهب شد

 رسد.ن
و ها در تعريف متغير ت مختلفمقاالهب متفاوت مربوط 1هاينمادگذارياز  نبايددر گزارش  -11

واحد استفاده نماييد كه  نمادگذاريد. در تمام گزارش از تنها و تنها از يك رپارامترها استفاده ك

دو چيز  رايب ير نبايدمتن، يك متغ در سراسر رش بيايد.يد در جدول ابتداي گزااب ليست آن نيز

 د.ويك چيز در دو جاي مختلف از دو متغير مختلف استفاده ش رايب همچنانكه نبايد بكار رود
 چه چيزهب آن اب هدف شما از بيان اين قضيه چيست و شودبيان در يك جمله قبل از هر قضيه  -19

 رسيد.مي
شد و در اب شده نگاري يد مرجعاب نيست پژوهش اين نوآوريِ كههر ادعاي ارائه شده در صورتي -70

كار ديگران دارد هب كه اشاره يبند شد. هيچاب يد اثبات آن آورده شدهاب صورتيكه نوآوري است

 ارائه شود. نگارينبايد بدون مرجع 
يد اب گرانشد. دستاوردهاي دياب يد كامالً از كار ديگران جدا شدهاب نوآوري دانشجو ،نامهدر پايان -71

ارائه  پژوهشدر فصول انتهايي منحصراً نوآوري  طور مجزّا، و سپسهب صرفاً در فصول اوّليه و
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 راركتبدون  وذكر شماره  اب معادالت فصول قبليهب نوآوري،ي هو در صورت نياز در طيّ ارائ شود

  .معادالت اشاره گرددخود 
 كيتنها بعد ي هلمك اب قبل چسبيده وي هلمكهب يداب اما، دونقطهكمانند نقطه، عاليم ي هليك -77

 د.نشاب فاصله داشته
 و شداب فاصله وجود داشته كي تنها يداب زاب ز، و كوتيشناب گيومه ز،اب هميشه قبل از پرانتز -73

 بايست پرانتز بسته، گيومه بسته، و كوتيشن بستهمي همچنين .شداب بعدي چسبيدهي هكلمهب

 شد.اب فاصله داشته كبعدي تنها يي هكلم قبلي چسبيده و ازي هكلمهب
ها داخل بندبين كلمات همچنين  .بپرهيزيدخالي و اضافي در طول متن  هاياز قراردان سطر -74

فواصل اضافي و سطرهاي خالي را با استفاده از جستجو پيدا نموده و  بيش از يك فاصله نباشد.

 حذف كنيد.
 وند.حروف نوشته شهب يداب رقمي در متن كاعداد ت -75
 رياضي شروع شود. نمادهايو يا  ،عبارتعدد،  اب اي نبايدهيچ جمله  -76
استفاده از عاليم و  اب يداب براي توضيح بيشتر يك موضوع مورد نظر از پرانتز استفاده نشود. -72

يد اب يك عبارت توضيحي مورد نظر را در متن اضافه نمود. جمله و يا عبارتحروف ربط مناسب 

 ه در داخل متن بكار رود.صورت يك جملهب طوري
در ابتداي  "از قبيل"و يا  "مانند"ي هد. اضافه نمودن واژشودر متن استفاده ن "..."هرگز از  -71

 رساند.مي جمله منظور را
 1اردشمارهليست جاي آن از به بيان موضوعات مرتبط مناسب نيست. رايب Bulletاستفاده از  -79

توان مي كارجاي اينهب لزوم صورتدر  .شودستفاده ا كنيدهايي كه مطالعه ميبند مانند همين

 .درا آورآن متن مورد نظر  زير بندو در  ايجاد نمودهعنوان مناسب  اب زيرفصل چند
يد عنواني اب شند و عنوان فصلاب د مطالبي مرتبط و در عرض همديگرياب زيرفصلهاي هر فصل -30

توان تحت نمي شد. مطالبي را كهاب آنهاي مفاهيم عناوين زير فصلي هكلّي تر و در بر گيرند

مقايسه نيستند و  آن فصل قابل يك عنوان فصل مشترك قرار داد در زير فصل نتيجه گيريِ

 ارائه داد. ايآنها را در فصول جداگانهيد اب بنابر اين
كلي بيان گردد و از  يك سيستمِ رايب سازي روابط رياضيغير از بخش شبيههب نامهدر كلّ پايان -31

 د.شوبخش شبيه سازي محدود هبمثال ي ارائهثال خاص در اين فصلها پرهيز گردد. م
ي هارائي هعنوان كسي كه از كار شما هيچ اطالعي ندارد، نحوبه قرار دادن خود اب در انتهاي كار، -37

الزم است روي  دقت مرور كرده و اصالح كنيد.هب نامه را از نظر منطقياطالعات را در كل پايان

 ديد انتقاد يك اب شيد و هر چيز رااب زنگري جامع داشتهاب نامه يكاهيم مطرح شده در پايانمف

 دقت مرور كنيد.هب راب
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تنها در  حتّي اگراصالحات درخواستي استاد راهنما را ي هاين نكته بسيار اهمّيّت دارد كه كلّي -33

كار از ابزار جستجو اين يراب كلّ گزارش تعميم دهيد.هب شداب شده اِعماليك مكان توسط وي 

هاي پيشنهادي همچنين ايده استفاده كرده و تمامي موارد مشابه را پيدا نموده و اصالح كنيد.

 را در موارد مشابه اجراء نماييد.
 7زديدِاب منوي در 1دنبال كردن تغييراتي هگزين دنوب از فعّال ،هنگام شروع تصحيحات در متن -34

الزم و د شما بتواند تغييرات جديد شما را مالحظه كند اتا استد ويرايشگر مطمئن شويي هبرنام

 طوالني نشود.گزارش  زبيني و ويرايشِاب ندكه روَتا اينداً مطالعه كند نباشد تمامي متن را مجدّ
متني كه در آن  ، در هنگام جابجاييِموجود در داخل گزارشلينكهاي  جلوگيري از قطعبراي  -35

caption ي دنبال كردن گزينه، ت، شكلها، جدولها و اوّلين مرتبه مرجع نگاريمانند معادال دارد

جابجايي امّا . مجدّداً فعال نماييد آنرا غير فعّال نماييد و بعد از انجام جابجاييرا موقتاً  تغييرات

و  -7-2-3توضيح اين موارد در بخشهاي  دارد مشكلي ندارد. cross referenceمتني كه در آن 

 آمده است.اين شيوه نامه  -3-2-4
قرار داده  3توضيحاتي هدر جعب را در صورتي كه استاد شما سؤال، پيشنهاد، يا توضيحاتي -36

را كه توضيحاتي ي هدقيق و مستند دارد. هرگز جعب يترتيب اثر و يا پاسخهب است، حتماً نياز

توانيد پيشنهاد مربوطه را نمي چه دليلهب توضيح اينكه رايب ترتيب اثر نداده ايد حذف نكنيد.

را  New commentي هرا روي توضيح استاد قرار داده و دگم نمامكاناجراء كنيد كافي است 

  .و توضيحات خود را وارد كنيد بزنيد
 acceptي هفشردن دگم اب آن موافقيد اب كه را در صورتي تغييراتي كه استاد در متن داده است -32

توضيح مفصالً دليل رد كردن آن ي هنهايي كنيد و در غير اينصورت الزم است در يك جعب

 تغيير را بيان كنيد.
و  ردهكل متن را انتخاب ك سپسبماند. قي اب در متنتغييرات شما  نهات ويرايش، در انتهاي كارِ -31

قطع هاي لينك رايب كل متن را بعد از آند. گردن نگامهب هانكلي را بزنيد تا تمامي F9 كليد

 .نماييدرا اصالح  موارد احتمالي شده جستجو كنيد و همه
 رايب قبل از اينكه آنرااستاد راهنما در هر دوره،  همچنين پس از پايان اصالحات درخواستيِ -39

 طور كامل بخوانيدبه راب را يكمتن نهايي  ،حوصله اب زياد و تِدقّ اب مجدداً ارسال كنيد، ايشان

 .شداب علّت تغييرات انجام شدهبه كه بدون اشكال تايپي
هنگام تحويل هاي شبيه سازي شده را بهبايست تمامي برنامهكه تمام دانشجويان مياز آنجايي -40

هاي خود را كه در طراحي و نامه به استاد خود تحويل دهند، حتماً برنامهي نهايي پاياننسخه
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ايد را حفظ نماييد. در هاي پايان نامه نوشتههاي مختلف و يا توليد شكلدست آوردن كميّتب

هاي شكلها ها كه ترجيحاً متناظر با شمارهبايست يك پوشه شامل برنامهانتهاي پژوهش مي

همراه يك پرونده در قالب ورد كه در آن توضيح كوتاهي در مورد هر گذاري شده است را بهنام

بوده و قابل اجرا  1ها بايد مستقله و ترتيب اجراي آنها آمده است، تحويل دهيد. برنامهبرنام

هيچ تغيير دستي باشند و دقيقاً همان كميّات و شكلهاي پايان نامه را توليد نمايند. بدون نياز به

 باشد.طور خودكار انجام شده و در متن برنامه وجود داشته هر تغيير الزم در ظاهر شكل بايد به
ي نخست بازبيني كنيد و در صورتي ترتيب از صفحهآرايي گزارش را بهدر انتهاي نگارش، صفحه -41

ي بعد، پايين بعضي از صفحات خالي است، با صفحهعلّت منتقل شدن يك شكل بهكه به

قبل از آن فضاي خالي را پر كوچك كردن اندازه شكل و يا با آوردن بندهاي بعد از شكل به

 كنيد. 
دقّت رعايت هب الي فصول بعدي حسب ارتباط موضوعي بيان شده استبهنكات نگارشي كه در ال -47

 .نماييد

 نتيجه گيری -2-5

 خواننده شفّاف خواهد رايب ده ووب با رعايت موارد فوق گزارش تدوين شده داراي يك روند منطقي

 به آن عات خود را محدودوده و توقّتر درك نمهب كار دانشجو را آوريِكند كه نومي داوران كمكهب د. اينوب

خارج ممكن است سؤاالتي كه جلوگيري از سوء تفاهم، در خواست اصالحات و يا  ضمنِدر نتيجه  .نمايند

 دفاع مطرح نخواهد شد.ي هدر جلس طور طبيعيبه شداب مورد نظر پژوهشي هحوزاز 

                                                 
1 Standalone 
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 نگارش سبك -3 فصل

 مقدمه -3-1

نوع هب توجه اب هاي مختلف گزارش رابند تا آوردفراهم مينويسنده  رايب استفاده از سبك اين قابليت را

 تر و بدون نياز به تغيير دستيِش بسيار راحتراگز صورت،در اين. هددآن در قالبهاي مختلف قرار 

 ياهتغيير تنظيمه ب ضروريدر صورت نياز و جابجايي است. همچنين  ،قابل تنظيم، تغيير ،هاشماره

جداگانه در متن كه همگي داراي هاي بخشهاي رايب لم، اندازه، تورفتگي و غيرهمختلف متن از قبيل نوع ق

هايي بخشتمامي مورد نظر در  ياهافي است سبك مربوطه اصالح شود تا تغييركفقط  يك سبك هستند،

 گردد.  اِعمال اركطور خودهب را دارنده آن سبك كاز متن 

 های تعريف شدهديدن سبك -3-1-1

 نوار ابزار پاييني سمت راستي هتوان مربع كوچك در گوشريف شده ميهاي تعبراي ديدن سبك

Styles  در منويHome يكه پنجره ردككليك  را Styles  د. كنز مياب در سمت راست صفحهرا 

 روی متنبر مورد نظر  عمال سبكاِ -3-1-2

و  ابه آن بخش از متن را انتخكافي است كبخش مورد نظر متن  برسبك مورد نظر  اِعمالبراي 

 رد. ك كليكسپس روي نام سبك مورد نظر 

 توليد يك سبك جديد -3-1-3

جديد، پس از تغيير  1قالبيك هب ها بپرهيزيد و در صورت نيازبند تالش كنيد از تغيير دادن دستي

زير  Newstyleانتخاب آيكون  ابنيد. اين كار كصورت يك سبك جديد تعريف هب را ، آنبند دستي يك

ن به اي كامل است، نيازي پروندههاي اين نكه سبكبه اي توجه اب . البتهاستانجام قابل  Stylesي هپنجر

 .نيست و نيز تغيير سبكهاي تعريف شده لزومي نداردكار 

 سبك نگارش متن -3-2

 رايب دو اينكه  وجود دارد NewParagraphو  Normalهاي نام اب سبكها دو سبكي هدر پنجر

 اند. هاختصاص داده شد بند كنوشتن متن ي

                                                 
1 Format 
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 بند شروع -3-2-1

 رد. كاستفاده  NewParagraph سبكجديد الزم است از  بند كبراي شروع ي

 بند كيی هادام -3-2-2

ند. كخاتمه يافته تلقي مي Enter فشردن اب ها رابند مايكروسافت ورد دانيد نرم افزاره ميكهمانطور 

قبلي  بند متن رد وليكاستفاده  Enterداليلي مانند تايپ فرمول از هب بند كگاهي اوقات الزم است در ي

شد. در اب داشتهرا  بند يدر ابتدا تورفتگي جديد نبايد بند صورتدر اين هنوز بعد از فرمول ادامه دارد و

 .تغيير داد Normal هب جديد را بند سبكچنين مواردي الزم است 

 های قبالً تايپ شدهبند سبكتصحيح  -3-2-3

و  قرار دهيد بند در داخلرا  موشوارهايد، كافي است كردهكه قبالً تايپ  بند يك سبكبراي اصالح 

 كه ازرا ي سبككه ابتدا نوع  ستا مربوطه را انتخاب كنيد. راه سريعتر اين سبكِ ،سبكي هسپس از پنجر

، در اين پنجره سبكسمت راست ي همكزدن د اب پيدا كنيد وسبك ي هدر پنجر داشته است بنديك  قبل

ي هكند. سپس از پنجرميهاي مشابه را پيدا بند را انتخاب كنيد. اين گزينه تمامي select allي هگزين

 هاي انتخاب شده تغيير يابد.بند همگي سبكِكنيد تا  كليك جديد مورد نظر سبكِبر روي  ،سبك

 قلم -3-3

 يسيو قلم انگل 14ي هانداز اب كناز Nazanin يفارس مورد استفاده در تمامي متن، قلم 1نوع قلم

mes New RomanTi هاانوعن رايب شد.اب 7نِوِشتپادر  10ي هدر متن و انداز 17ي هانداز اب كناز 

(Heading 1,2,3 از قلم )Titr  ريز هايعنوان رايب . وشوداستفاده( ترHeading 4,5از قلم متن ولي ) 

لف تنظيم و ذخيره هاي مختسبكنمونه اين اطالعات در ي هپرونددر اين . گرددصورت كلفت استفاده هب

 . تغيير آن وجود نداردهب و نيازي خاب هستندتراحتي قابل انهب اند كهشده

 هاهصفحی هحاشي -3-3-1

، و راست ، چپاليياب يهمتن تا لبي هفاصل. شداب 3تك سطر صورتهب متني ههمدر سطرها ي هفاصل

 رايب سانتي متر 5/0ي هاندازهب ايهالزم است فاصلشد البته اب مترسانتي 7پاييني صفحه ي هلب تا و 5/7

گزارش رعايت شوند. در صورتي سراسريد در اب هاحاشيهاين  .از سمت راست در نظر گرفته شود 4شيرازه

                                                 
1 Font 
7 Footnote 
3 Single line 
4 Gutter 
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ردن ك كوچك اب يداب شد،اب هاها بزرگتر از فضاي داخل حاشيهها يا جدوللكشي هه در برخي موارد اندازك

 د.نرعايت شو هاحاشيه صورت تاخورده هب A3اغذ كاستفاده از  اب آنها يا

 چاپ نهايي -3-4

ي از نظر گروه كافي نباشد، همه pdfافزاري و در قالب صورت نرمدر صورتي كه ارائه متن گزارش به

 متر يسانت 71×2/79ابعاد  با A4 اغذ سفيد مرغوبروي ك بر رودو صورت ترجيحاً به گزارشهاي بخش

 چاپ شود و جلد شده تحويل گردد.

 هاهگذاری صفحشماره -3-4-1

حروف ابجد  اب "هافهرست"صفحات  شوند.گذاري نميها شمارهاز صفحات قبل از فهرست كيهيچ

ي هو تا آخرين صفح شودميمقدمه آغاز ي هاعداد از اولين صفح اب گذاريشماره شوند.گذاري ميشماره

ي ههم پايين صفحه درج شود.ي هيد در وسط حاشياب صفحاتي هيابد. شمارمتن فارسي ادامه مي

 يد شماره گذاري شوند.اب نامهصفحات متن اصلي پايان

 بندیفصل -3-5

 هاها و زير بخشگذاری بخششماره -3-5-1

ه كطوري هب شوند،گذاري عدد شمارههب يداب هاو زير بخش هابخشيك زير فصل، بخش ناميده ميشود. 

 بعد از آن آورده شود مانند:  ترتيبش بهو زير بخ بخشي هاهفصل در سمت راست و شماري هشمار

 است.  3از فصل  7از بخش  4زيربخش ي هنندكبيان  3-7-4

 است.  3از فصل  7از بخش  4از زيربخش  1بخش زيري هنندكبيان  3-7-4-1

سطح اول شامل عناوين  رد.كي بند چند سطح تقسيمهب توانگزارش را مي عنواين ،ليكدر حالت 

سطح دوم شامل عناوين  رد.كاستفاده  Heading1 سبكيد از اب اين عناوين تناين م رايب ها است.فصل

همين ترتيب هب سطوح بعدي نيز رد.كاستفاده  Heading2 سبكيد از اب كه براي آن است زير فصلاولين 

 .اندشدهالگو تعريف ي هپرونددر اين 

 فهرست مطالبی هتهيی هنحو -3-6

 فهرست مطالب نيازي هتهي رايب شد،اب ارش رعايت شدهر شده در اين گزكه قواعد ذكدر صورتي

الزم است  ن منظوربه اي. پذيردمي صورت خودكار صورتهب و تغيير آن نيز دوب صرف زمان نخواهدهب

 مراحل زير دنبال شود:

زير خط درست در اولين خط در  نمامكانمطالب درج شود ه قرار است فهرست كاي در صفحه -1

از  نيز و جهت خطوط جدول باشد هاي جدول فارسياينكه شماره رايب رد.ننده قرار گيكجدا 
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 .است فارسيچپ و به زبان راست به از كه جهت خط گرددشد اطمينان حاصل اب چپهب راست

فرض كل قسمتهاي فارسي پرونده از راست به چپ همچنين بايد مطمئن بود كه جهت پيش

 بازبيني و اصالح كرد. Page Setupدر منوي  Layoutاست. اين موضوع را مي توان از زائده 

 انتخاب شود. در اين References/Table of Contents/Insert Table of Contentsمسير  -7

 .شودزير ظاهر مي 1-3شكل ي هصورت پنجر

 
 .د فهرست مطالبتوليي ه: پنجر1-3شكل 

 فهرست OKليد كالزم و فشردن  ياهو انجام تنظيم Table of Contentsي هبا انتخاب پنجر -3

 ان مورد نظر ايجاد خواهند شد. كي متن دخالت دارند در مبند ه در سطحكموضوعاتي 

 توانه ميكشند اب راستهب ن است جهت خطوط جدول توليد شده از چپكدر برخي موارد مم -4

 چپ نمود.هب راست از را آن جدول و تغيير جهت خطوط آني هاب همانتخ اب

انتخاب  و يا Update fieldsردن روي جدول توليد شده و انتخاب كراست  كليك اب بعد از آن -5

ممكن است تا اين مرحله هنوز  شود.ظاهر مي 7-3 شكلي هپنجر F9ي همكفشردن د جدول و

ي صفحات اين صورت انگليسي باشند كه با يك بار بهنگام كردن شمارهصفحات بهي شماره

 شود.مشكل حل مي
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 .ردن محتواي جدول فهرست مطالبكنگام هب :2-3 شكل

 اب ،شداب شده مكعنوان اضافه يا  كي مثالً و شداب داشته نيازلي ك يتغييرهب ه جدولك در صورتي

 رد.كنگام هب توان مجدداً جدول راميال اب در شكل Update entire tableانتخاب گزينه 

توجه داشته باشيد كه نبايد در فهرستها تغييراتي دستي ايجاد كرد زيرا اين تغييرات با اوّلين 

فهرست مشاهده نگام كردن هب در صورتي كه بعد ازسازي بطور خودكار از بين خواهند رفت. بهنگام

متن اصلي يد اب رفع اين مشكل رايب ،فهرست انگليسي است زيرفصلها در هايشماره نموديد كه برخي از

درست  فهرستآن در ي هني كه شماراويعن ي ازيك بند ،در متن اصلييد اب ن منظوربه ايرا اصالح نماييد. 

 فهرستآن در ي هعنواني كه شمارقبل از در يك خط كپي كرده و آن  به همراه عالمت بندِاست را 

 بند متن كپي كرده و جايگزين بند را بدون عالمتِ قبلي است اضافه كنيد. سپس متن عنوان انگليسي

 پاك كنيد. سپس فهرست مطالب را تازه سازي كنيد. كالً عنوان قبلي را بند پس از آنكنيد و  جديد

 صورت فارسي ظاهر خواهد شد.هب ي آن عنوان در فهرستبار شمارهخواهيد ديد كه اين

 هالكها و شجدول -3-7

يفيت مناسب تهيه ك اب يداب هالجدو همچنين و هايمنحن و تصويرها، نمودارها،شامل ها لكتمامي ش

تالش شود تا جايي كه ممكن از  شد.اب افي برخورداركپي تهيه شده از آنها از وضوح كه ك ايهگونهب شوند.

است و در  پايين و كيفيت آن زيادخودداري شود چون حجم آن  Bitmapت صورهب هاوارد كردن شكل

صورت هب االمكانيابد. شكلها حتيميشدت كاهش هب ظاهري آنصورت تغيير طول و عرض آن كيفيّت 

drawing objects د، و اگر اين امكان نشاب هاكليك سمت راست بر روي آن اب جزءهب و قابل ويرايش جزء

 منتقل شود كه داراي حجم نسبتاً قابل قبولي است. فشرده شده tif و يا jpegصورت هب ويرپذير نبود، تص

ويرايشگر منتقل شود كافي است هب metaصورت هب MATLAB توليد شده در نمودارهايبراي اينكه 

 3-3شكل  انتخاب شود. Preserve info (meta if possible)ي هگزين MATLABدر  preferencesدر 

 دهد.را نشان مي هاي مورد نيازتنظيم

/http://arangweb.irاستودیو صفحه آرایى آرنگ

http://arangweb.ir/


15 

 
 .MATLABالزم در  ياهتنظيم: 3-3شكل 

 MATLABتبديل و وارد نمودن كيفي و كم حجم نمودارهای ی هنحو -3-7-1

در چاپ نهايي خيلي  MATLABتوليد شده در شكلهاي  از آنجايي كه خطوط نقطه چين و خط چين

 رايب همچنينجاي نقطه چين از خط چين استفاده كنيد. به گردد ترجيحاًمي شوند پيشنهادمي ريز تر

جاي كپي مستقيم از به گرددمي اكيداً توصيه و كم حجم بسيار خوب كيفيّت اب وارد نمودن يك شكل

MATLAB هب Word، ترتيب اجراء كنيد:هب موارد زير را 

دستور چاپ بدهيد و نوع چاپگر را ترجيحاً  MATLABشكل ي هپنجردر بتدا از منوي فايل ا -1

ABBY_Pdf_Transformer  و يا در صورت عدم وجود آنMaker_Pdf  .س پسانتخاب كنيد

نقطه در  600تصاوير را همه نوع چاپگر را بفشاريد و رزولوشن متن و هب مربوط Propertiesآيكون 

ي ذخيره اپروندهدر  Pdfصورت به دستور چاپ، شكل مربوطه را در اب اينچ انتخاب كنيد. سپس

 كنيد.

ل از حذف فضاهاي خالي اطراف شك رايب ز كنيد.اب آكروباتي هرا در برنام pdf يپرونده -7

Advanced_Editing_Toolbar  آيكونCrop  و  فضاهاي خالي اطراف شكل را حذفرا فشرده و

 را بزنيد. enterي هدگم

انتخاب كنيد و سپس  tif.* را پرونده قالبرا انتخاب نموده و  save asي هگزين fileاز منوي  -3

كنيد. هميشه انتخاب  رايب بار ويك 4-3شكل را بفشاريد و تنظيمات را مطابق  settingsي هدگم

 را بفشاريد. saveي هو سپس دگم
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گزارش خود در هب را tif يفشرده قالب دركم حجم توليد شده بسيار كيفيّت و  اب يپروندهسپس  -4

 به داخل ويرايشگر تصوير يپروندهاينكار را مي توانيد با كشيدن  منتقل كنيد. wordبرنامه 

 موشواره انجام دهيد. بوسيله

 
 .Acrobatهاي الزم در : تنظيم4-3شكل 

 های اشياءو ديگر خانواده هاها و جدوللكش خودكار گذاریشماره -3-7-2

 شوند. مثالً برايري ميگذا در هر فصل شماره محلّ آنهاترتيب به يدها بالو جدو هاكلتمامي ش

الي آنها و با در هال. عنوان جدوو مانند آن مي باشد 7-3و  1-3جدول هاي شماره، 3فصل هاي لجدو

شماره شكل و يا جدول نبايد در پرانتز گذاشته شود زيرا ممكن  گردد.مير كدر زير آنها ذ هاكلعنوان ش

 است با معادالت اشتباه شوند.

، هاي شكليك خانواده هستند مثال خانوادهگذاري موضوعاتي كه متعلق بهرهبه طور كلي براي شما

براي هر  Captionالزم است در بخش  و غيره قضايا، تعاريف ها،ي فرمولها و خانوادهي جدولخانواده

 References/Caption/Insert Captionبه اين منظور الزم است مسير  خانواده يك عنوان تعريف نمود.

 ظاهر خواهد شد. 5-3شكل مطابق ي ابال شود. بعد از دنبال كردن اين مسير پنجرهدن

 NewLabelي عنوان مورد نظر وجود نداشته باشد با انتخاب دكمه Label 1يدر صورتي كه در حوزه

تعريف كرد. پس از آن با را  "قضيه"و يا  "جدول"، "شكل"ي مورد نظر مانند توان عنوان خانوادهمي

                                                 
1 Field 
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گذاري را انجام داد. با اين كار نرم افزار هاي الزم براي شمارهتوان تنظيممي Numberingي انتخاب دكمه

 اندگذاري در متن مرتب شدهترتيب شمارهكند كه بهايجاد مي 1براي هر خانواده يك پايگاه داده

 
 .captionي : پنجره3-3شكل 

بايد اطمينان حاصل  صورت انگليسي باشددر متن به captionچنانچه بخشي از عدد وارد شده توسط 

چپ و به زبان فارسي است. همچنين كنيد از راست بهرا وارد مي captionگردد كه جهت خطي كه در آن 

رونده از راست به چپ است. اين موضوع را فرض كلّ قسمتهاي فارسي پبايد مطمئن بود كه جهت پيش

بازبيني و اصالح كرد. همچنين بايد هنگام تعريف  Page Setupدر منوي  Layoutمي توان از زائده 

 خانواده جهت و زبان فارسي باشد. 

 Exclude label fromي بايد گزينه ها حل نشددر صورتيكه به هر دليل مشكل انگليسي شدن شماره

caption ي انتخاب كرد. ولي در اين صورت بعد از فشردن دكمه در شكل باال راOK  و ايجاد شماره، بايد

عبارتي فقط طور دستي در متن تايپ شود. به( به"شكل"ي مورد نظر )بعنوان مثال عنوان خانواده

كن است اين شود. بنابر اين تا آنجا كه ممطور خودكار اضافه ميي آن عضو از خانواده اينگونه بهشماره

 گزينه را انتخاب نكنيد.

هاي خودكار در متن تغيير كند كه معموال با تغيير مكان يكي از در صورتي كه جاي يكي از اين شماره

 F9كند، پس از انتخاب كل متن و فشردن كليد اعضاي آن خانواده، مثال تغيير مكان شكل لزوم پيدا مي

كند. به اين ترتيب ديگر نگراني اصالح از خانواده را نيز اصالح مي ي آن عضوطور خودكار شمارهافزار بهنرم

شود، وجود كه يك شكل جديد، قبل از شكل مزبور اضافه و يا حذف ميي درج شده، مثالً هنگاميشماره

 ندارد. 

                                                 
1 Database 
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كامپيوتر ديگري منتقل كنيد، ممكن ي خود را از يك كامپيوتر بهتوجه داشته باشيد كه اگر پرونده

عنواني را كه قبالً تعريف كرده ايد نيابيد. در اين صورت  5-3شكل ي نشان داده شده در در پنجره است

كافي است همان عنوان را دقيقاً با همان نام دوباره تعريف نماييد و خواهيد ديد كه برنامه تمامي اعضاء 

 نمايد. طور خودكار توليد ميها را بهكند و شمارهيپ كرده بوديد بازشناسي ميآن خانواده را كه قبالً تا

 تصحيح سبك عنوان شكل يا جدول -3-7-3

ها بايد سبك بعد از نوشتن عنوان شكلزير شكل و  بندشكل در خودكار شماره بعد از وارد كردن 

Caption_Figure  ها بايد سبك جدولبعد از نوشتن عنوان اعمال گردد. بطور مشابه  بندبه آن

Caption_Table آن اِعمال شود. روي 

را روي آن  Figuresهمچنين براي خود شكل كه در يك بند جدا در باالي عنوان قراردارد بايد سبك 

  اِعمال نمود.

 ل يا جدولكشبه ارجاع -3-7-4

ده شده استفا Captionي ديگري از اشياء از ها يا هر خانوادهگذاري شكلدر صورتيكه براي شماره

ي آن عضو طور دستي شمارهجاي اينكه بهعضوي از آن خانواده ارجاع شود بهباشد، هر جا الزم باشد كه به

انجام داد كه  References/Captions/Cross-referenceدرج گردد، الزم است اين كار را از طريق مسير 

ند. كميخودكار تغيير  طورنيز بهآن  هاي ارجاعاتِشماره تغيير كند، ي آن شيء،شماره اگر صورتاين در 

هاي آن شود كه يكي از حوزهظاهر مي 6-3شكل اي مطابق پنجره Cross-referenceبا كليك بر روي 

Reference type  .است 

 
 Cross-referenceي : پنجره3-3شكل 
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ي مورد نظر تعريف شده است مشاهده توان عنواني را كه در مرحله قبل براي خانوادهاين حوزه مي در

 Forي ترتيب ظهور در متن در پنجرهي عناصر آن خانواده بهو انتخاب كرد. با انتخاب آن عنوان، كليه

which … ل( و انجام تنظيم ظاهر خواهند شد. حال با انتخاب عضو مورد نظر از آن خانواده )مثال شك

شود( و استفاده مي only label and numberها ها و جدول)كه براي شكل Insert reference toي حوزه

نما ظاهر خواهد شد. ، شماره يا عنوان عضو مورد نظر از آن خانواده در محلّ مكانinsertفشردن كليد 

رجوع داد. توجه به اين نكته الزم است كه اگر با نگه  6-3شكل صورت بهتوان به اينمثالً در اينجا مي

 شود.محلّ اصلي عنوان شكل منتقل مينما بهي كنترل بر روي اين عدد كليك كنيم، مكانداشتن دكمه

 Captionمزايای استفاده از  -3-7-5

رسد اما انجام اين كار نظر ميي اين مراحل براي درج يك شماره در متن زياد بههر چند انجام همه

 دنبال دارد:مزاياي زير را به

ي اضافه كردن شكل يا جدول در متن ندارد چون مطمئن است در نويسنده هيچ نگراني درباره -1

طور خودكار هاي ديگر باشد نرم افزار آن را بههاي يا جدولي شكلتغيير شمارهصورتي كه نياز به

 دهد.انجام مي

توان ها، ميها و جدولگيري از اعضاي يك خانواده مثال فهرست شكلرستدر صورت نياز به فه -7

گيري دوباره ترتيب صورت خودكار انجام داد و حتي در صورتي كه بعد از فهرستاين كار را به

 توان فهرست را بهنگام كرد.سادگي مياعضاي خانواده در متن تغيير كند به

 ها رعايت گردد:نكات زير در مورد شكل

مرجع هر  است كه از مرجع ديگري اقتباس شده هاييدر انتهاي عنوان شكل يا جدول الزم است -1

 . ر شودكذ كي

هايي كه ها و يا جدولگذاشتن نقطه در انتهاي عنوان شكل يا جدول ضروري است. در مورد شكل -7

 يد بعد از مرجع نگاري نقطه گذاشته شود.اب انداز مراجع ديگر اقتباس شده

ذكر  اب آنها ، در متن اصلي بههالو جدو هالكش قبل از محلّ قرارگيري زم استهمچنين ال -3

  شد.اب شده اشاره حتماًخودكار شكل يا جدول ي هشمار

 و شداب بدون فعلو ناقص ي هصورت جملهب عنوان شكل كمتر از يك خط و ترجيحاً نيم خط و -4

 در متن آورده شود. لكشدر ارتباط با اضافي  توضيحات

شكلها در ي ههاي همويژگيامل توضيح داده شوند. كي هجملي هوسيلهب ها در متنلكمامي شت -5

متغيرها و نمادهاي تمامي  شود.مي فهميدهچه متن توضيح مبسوط داده شود و اينكه از آن 

 حذف شود.كافي بايد شكلِ بدون توضيح توضيح داده شوند. ل كموجود در هر ش

و يا داراي  دو عنوان ارائه شوند اب و در دو شكل و يد جدا شدهاب د ياشكلهايي كه دو قسمت هستن -6

هر  رايب شند و در عنوان زير شكل توضيحياب الي شكلاب در (b) ,(a)عنوان )الف( و )ب( يا زير 

 ذكر زير عنوان مربوطه آورده شود. اب يك از آنها
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ر چاپ سياه و سفيد نمودارها از اينكه د رايب شكلهايي كه داراي دو يا چند نمودار رنگي هستند -2

 ولي ردكهاي مختلف خط پر، خط نقطه ، خط چين استفاده از گونه يداب شنداب هم قابل تميز

تمامي تصاوير روشن و ي هزمين .چين استفاده نگردددليل اشاره شده در قبل سعي شود از نقطههب

اي تنظيم گونههب تصاوير راي هانداز شند.اب (Auto)ي كرنگ مش اب هالكحروف نوشته شده در ش

 هشت نباشد.ي هانداز اب كمتر از قلمِ حدوداً لكهاي موجود در شنوشتهقلم ي هاندازه كنيد ك

موجود  3ابزارهاي رسم استفاده نكنيد. از 7نمودارهاي گردشينمايش  رايب 1سيمولينك شكلهاياز  -1

را  4شيء معادله توانيدمي حتي آن اخلد استفاده كنيد كه در ورد مايكروسافتي هبرنامداخل در 

 .استفاده كنيد 5ويزيو توانيد از نرم افزارمي كافي نبود، ابزارها نيز بياوريد. در صورتي كه اين

 هاها و جدوللكفهرست شی هتهيی هنحو -3-7-6

ي هگزين /References/Captionsمسيرتوان از ها ميها و جدوللكفهرست از شي هبراي تهي

InsertTableOfFigures  ه در كهمانطور  .شودظاهر مي 2-3شكل ي ه. در اينصورت پنجرنمودانتخاب را

تعريف شده در متن قابل  captionعناوين ي هليك CaptionLablelي در حوزه شوداين شكل ديده مي

توان از انتخاب آن مي اب شنداب دهتعريف ش "ل كش "عنوان  اب هالكعنوان مثال اگر شهب است. رؤيت

طريق مشابه هب ها نيزفهرست جدولي هدر مورد تهيرد. كه فهرست تهي "لكش"ي هاعضاي خانوادي ههم

 نياز انجام داد. اب توان متناسبتنظيمات راميي هبقي همچنين . اين كار را انجام داد توانمي

                                                 
1 Simulink 
7 Flow diagrams 
3 Drawing tools 
4 Equation object 
5 Visio 
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 .هاها و جدوللكفهرست شي هتهي رايب : تنظيمات الزم3-3شكل 

 هالروابط رياضي و فرمو -3-8

. شرح داده شودفرمول و محاسبات ي هقبل از انجام هر محاسبات رياضي الزم است هدف از ارائ

عدد هب انتز، در داخل پراندشدهورده ه در متن آكترتيبي هب طور جداگانه وهب يداب در هر فصل هالفرمو

 بعد از آن آورده شود. رابطهي هفصل در سمت راست و شماري هه شماركطوري هب شماره گذاري شوند

و نوع خانواده آن از نوع پيش  صورت گيرد captionاستفاده از  اب يدابحتماً  ها نيزگذاري فرمولشماره

-crossفرمول از  كيهب اعارج رايب هك. روشن است استفاده شود ”Equation“فرض موجود بنام 

reference  استفاده خواهد شد. به اين خانواده 

ي فرمول در كه داراي يك سطر و دو ستون است آورده شود كه شماره يفرمولها در جدولتمامي 

كه فرمول در آن اي هخان ي سمت چپ نوشته شده باشد. بهي سمت راست، و خودِ فرمول در خانهخانه

اعمال  Equation_Numberسبك ر آن است معادله دي هشماركه ي اهخانبه  ، و"معادله"است سبك 

 دهد:. خط زير يك فرمول شماره گزاري شده را نشان ميگردد

0




















DDCXB

CXBXAXA

TT

TT

 (3-1) 

 كدر ي (1-3)شود فرمول ه ديده ميكر طو همان است. سوّماز فصل  يكمي هرابطي هنندكه بيان ك

باكپي كردن كلّ اين جدولِ قالب بندي شده به محل ديگر و تغيير فرمول آن جدول نوشته شده است. 

 ، شماره بنديCaptionحفظ نماييد و بدون استفاده مجدّد از منوي مي توانيد تمامي اين تنظيمات را 

  خودكار داشته باشيد.

ي ويرايشگر معادله قالبهب ها در متنها، الزم است تمامي فرمولگزارش براي يكسان سازيِ قالب

Microsoft Equation 3.0 ي اصلي كه هر دو در برنامه 7002ي ورد ي جديد برنامهو يا ويرايشگر معادله

در  ( اكيداً پرهيز گردد.Math Typeگر )مانند شد، و از ويرايشگرهاي دياب مايكروسافت ورد موجودند
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 ايجاد و اصالح كرد. Microsoft Equation 3.0 قالبهب راحتي معادالت رابه توانمي 7002ي ورد برنامه

 Microsoft Equation 3.0يگزينه Insert/text/objectاز منوي  ن قالببه اي وارد نمودن يك معادله رايب

 است Microsoft Equation 3.0قبلي در متن را كه در قالب  يا اينكه يك معادلهرا انتخاب نماييد و ي

است همين جدول جدول معادله كافي رايب طورمحل جديد كپي كرده و آن را تغيير دهيد. همينهب

 ي داخل اين پرونده را كپي كرده و در محل جديد آنرا ويرايش كنيد.معادله

، گزارش را بسيار شكيل تر و 7002ي ورد ي جديد برنامهويرايشگر معادله نا گفته نماند كه استفاده از

ده و مهمتر از همه، امكان جستجوي عبارات را در داخل معادله وب تركند و تايپ در آن راحتزيبا تر مي

ارسال  رايب توان از اين قالبنميدهد. ولي استفاده از آن در حال حاضر الزامي نيست زيرا كه هنوز مي نيز

در حال  powerpointبرنامه هب قالب در اين معادالتنتقال ه مجالت علمي استفاده نمود و نيز امقاله ب

و از  در گزارش استفاده نماييد جديد در صورتيكه تمايل داريد از اين ويرايشگر .پذير نيستامكانحاضر 

 و يا ارائه مجله علمييك مقاله  رايب كه رابايست آن دسته از معادالتي مي ،مند شويدرههب هاي آنتوانايي

 Microsoft Equation 3.0ي ر در قالب ويرايشگر معادلهاب الزم داريد مجداداً اين powerpointسيله وب

 توليد نماييد. 

 بند در داخل 7002ي ورد ي جديد برنامهمثالهايي از نحوه ورود معادالت در قالب ويرايشگر معادله

 صورت زير است:هب و در خط جداگانه در داخل جدول صورت هب

 

(3-7

) 

طور هب تواند ارتفاع معادالت داخل متن رامي كنيد، اين ويرايشگر جديدمي همانطور كه مشاهده

 علّت وجود معادله تغيير نكند و نيزهب بند يك يم كند كه فاصله بين خطوط در داخلخودكار طوري تنظ

معادله از داخل متن  ،Change to Displayدله و انتخاب اكليك راست بر روي زبانه سمت چپ مع اب

را در حد الزم ارتفاع معادله صورت خودكار بهبرنامه  نيز بارو اين آيدميو در يك خط جدا  گرددميخارج 

غير از معادله تايپ نشود. دليل استفاده از هب يزي در آن خطمشروط بر اينكه ديگر چ كندميبزرگتر 

است كه بتوان شماره معادله را كنار آن نوشت بدون اينكه ارتفاع اين بند معادالت خارج از رايب جدول

 معادل كاهش يابد.

از هميشه يكي  رايب ، يكبار وشنداب رؤيتقابل معادالت در ويرايشگر  هايجدولي هحاشي براي اينكه

و در سمت  را انتخاب كرده Layoutنوار ابزاري هالي صفحاب در TableToolsجداول را انتخاب كنيد و از 

 جدولي هفعال كنيد. در اين صورت حاشي 1-3شكل را مطابق  VeiwGridlinesي هچپ آن گزين

هنگام چاپ نمايان نخواهد ولي به خواهد شدآشكار  ر كامپيوتربراي هميشه در نمايشگصورت خط چين هب

 .بود
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 چين جدول معادالت.آشكار نمودن خطي ه: نحو3-3شكل 

فرمول مقابل آخرين ي هشود ، الزم است شمارخط نوشته مي كه فرمول در بيش از يكدر مواردي 

 زير:ي هطبق نمون. خط نوشته شود

)(2)()(  
TTTTTT eeePwePeweLCAPePeLCAeV   

     
TTTTTT eePwePeweLCAPePeLCAe  )()(  (3-3) 

 Cellرده و كراست  كليكفرمول ي هشمارهب جدول مربوطي هالزم است در خان بدين منظور

Allignment  ي هنموده و گزينرا انتخابbottom ي هشماري هامّا در معادالتي مانند معادل .اردهيدرا فش

 معادله انتخاب كنيد.ي هشمار رايب را centerي هيد گزيناب (3-1)

معادالت تمامي  داد.انجام  Cross referenceاستفاده از  اب يستياب معادالت در متن را همچنين ارجاع

كنترل ي همكاگر دوجود دارند و مي توان آنها را در متن ارجاع داد. مثالً  Equationخانواده تحت عنوان 

جه كنيد كه تو خواهد رفت. (3-3)ي همحل معادلهب نمامكانكليك كنيد،  (3-3) اينجا: را گرفته و روي

تغيير مكان معادالت و يا  اب صورتصورت دستي صورت نگيرد كه در غير اينهب هيچ ارجاعي در متن

 خواهد شد. نادرستاين ارجاعات ي هاضافه شدن معادالت جديد شمار

استفاده مي كنيد،  Microsoft Equation 3.0در صورتي كه از ويرايشگر معادله  هكنيد كدقت 

براي انجام اينكار هرگز  شد.اب متن تناسب داشته قلمِي هانداز اب هافرمول رايب شده نتخابقلم اي هانداز

 Sizeبا دوبار كليك كردن بر روي يك معادله، از منوي  ء معادله را تغيير ندهيد، بلكهنماييِ شيبزرگ

شكل مطابق  يك كامپيوتردر  را انتخاب و اندازه هاي قلم معادالت را يكبار و براي هميشه Defineگزينه 

ايد تنظيم نماييد. توجه داشته باشيد كه براي تغيير اندازه هاي قلم معادالتي كه قبالً تابپ كرده 3-9

بر روي كردن فقط دو بار كليك نماييد و سپس با كليك دالت اآن معكافي است بر روي هركدام از 

دله را باز و بسته اعبارتي يك بار معبه و يا از صفحه ويرايشگر معادله خارج شويد، ،ارج از معادلهاي خنقطه

 نماييد.
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 .Microsoft Equation 3.0هاي قلم در : تنظيمات اندازه3-3شكل 

 كجصورت هب هامتغيرها در فرمول شويد كه مطمئن Microsoft Equation 3.0 همچنين در ويرايشگر

 كج يا غير صورت سادههب (for, if, otherwise)مانند  هاولي اعداد و لغات موجود در فرمول mathسبك  اب

 پذير است.امكان Styleتغيير سبك از منوي  شند.اب textسبك  اب

 

 

 موارد زير را در ارتباط با فرمولها رعايت نماييد:

باشد بايد  xدهاي رياضي در در داخل بندهاي متن حتي اگر يك متغيّر ساده مانند تمامي نما -1

 يك شيء معادله باشد. 

 ر قبل يا بعد از معادله تعريف شوند.اب اولين رايب يد همگياب هامتغيرهاي استفاده شده در فرمول -7

 كنشان دادن ي رايب شد و نبايداب ه شدهمفهوم استفاد كنشان دادن ي رايب يداب متغير فقط كي -3

 رد.كهاي مختلف استفاده نام اب هاي مختلف از چند متغيرمفهوم در قسمت

فرمول قبل ي هشمارهب ، دقت كنيد كهو روَندهاي محاسباتي دن ترتيب بيانوب براي حفظ منطقي -4

صورتي كه احساس  . درها()بر خالف شكل شداب اشاره نشدهاز محلّ قرارگيري فرمول در متن، 

 شد.اب كنيد تا دستور العمل فوق قابل انجام جا بجاهايي را يد فرمولاب كنيد اين كار الزم است،مي

 براي مثال،شود. مي : ختم اب كه ننده قبل از معادله نياز داردكمعرفي ي هجمل كيهب هر معادله -5

 كند:را بيان ميتابع هدف معادله زير 


1

0

),,()( dttuxGuJ  (3-4) 
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ي هشمارهب اشاره اب شد واب توضيح بيانييك بايست همراه مي 1محاسباتيروَند  قسمت از يك هر -6

بنابراين معادالت  آيد.ميبدست  زيري هجايگزاري اين در آن نتيج اب معادالت يا قضايا بگوييد مثالً

 همچنين از بكارگيري عالمت تساوي نبايد زير هم و يا كنار هم بيايند. يان آنهاتوضيح در مبدون 

 پرهيزيد.ب معادله خط از )=( بيش از يكبار در يك

 خواهيد چكار كنيد.مي كهتوضيح دهيد طور بياني هب يك روند محاسباتي يا رياضي، آغازقبل از  -2

 يك خط جداگانه نگاشته شده انددر ند و متن نيست بند تمامي معادالت و نامعادالت كه در داخل -1

آن بعداً استفاده نشود. ي هگرچه از شماراشند اب معادلهي هو داراي شمار ارائه يد داخل جدولاب

 مرجع دهي داوران الزم است. رايب كاراين

 رايب شد واب هابه آن معادالت و يا ارجاعاتي هشمار رايب پرانتز دو طرف عدد فقط در كل گزارش، -9

 وارد ديگر استفاده نگردد. م

 خودكار و سَبك تعاريف و قضايا یبند شماره -3-9

تعريف  captionبايد   ، و مثال4، الگوريتم، فرض3اثبات، نكته ،7نتيجه فرعي لم، قضيه،تعريف، براي 

هر يك از آنها در جاي ديگر بندي خودكار شامل شماره فصل باشد. در اينصورت بهگردد و داراي شماره

 اشاره نمود. cross referenceتوان با استفاده از متن مي

بدون  كه NewPragraph_zeroindent را يه بند سَبك يدادر متن، ب Captionپس از وارد كردن 

 Theorem_Style را انتخاب و سبكِ آنرا به آن عنوانِِ فقط پس از آن بايد و تغيير داد استتورفتگي 

 . تغيير داد

يد بالفاصله بعد از عنوان مرجع نگاري اب شودمي ضايايي كه از مراجع ديگر نقلبراي تمامي تعاريف و ق

 داري شود.ارد خوداالمكان از ارائه اثبات قضايايي كه در مراجع ديگر وجود دنامه حتيشود. در پايان

 كنيد:مي مثالهايي از موارد فوق را در زير مشاهده

))(([: تابع لياپانوف 12] . نرخ ميرايي1-3تعريف  txV  0داراي نرخ ميرايي :است اگر 

در اختيار داشتن يك  اب معادالت ... تحت قيود ... را در نظر بگيريد. اب سيستم توصيف شده :1-3قضيّه 

 كند.معادله ...، سيستم حلقه بسته را پايدار مرزي مي اب حالت اوليه، كنترلگر

                                                 
1 Derivation 
7 Corollary 
3 Remark 
4 Assumption 

)).((2))(( txVtxV 
 (3-5) 
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)0()0(1كه شرط  x)0(ي داشتن حالت اوليه اب :اثبات 1
1,  xSx m

T  كند، سيستم حلقه بستهرا برآورده 

 آيد:فرم زير در ميهب

)())(()()(()1( kxkFkBkAkx i  (3-6) 

براي 
ikx )( اگر ،LjS ij ,...,2,1,,  ،

iG  و
iY يرههب ينه سازي را ارضا كنند، آنگاههب شرايط 

زخورد حالت اب
iF .شدني و پايدارساز است□ 

 باشد.مي نمايانگر انتهاي اثبات قضيّه □توجه كنيد كه نماد 

ي اين قضيه ها LMIاز حل  N ستفاده كنيم، ماتريسا 1-3قضيّه شده در ارائه  ياگر از طراح :1-3نكته 

 از رابطه زير بدست خواهد آمد: Mآيد و پس از آن ماتريس مي بدست

  TNXYIM 1 . (3-2) 

 صورت خودكارهب هاسازی شمارهتازهی هنحو -3-11

هاي آنها موقتاً در شمارهپس از جابجايي معادالت، شكلها، جداول و يا پس از كپي كردن مجدد آنها 

ها را ردن شمارهكمرتب هب ماند. اين جاي نگراني ندارد و هر زمان كه تمايلقي مياب مقادير قبلي خود

را كه در آن تغييراتي داده شده انتخاب كنيد و سپس كليد داشتيد كافي است تمامي آن بخش از متن 

F9 .مهكد پروندهتازه سازي در كلّ  رايب را بفشاريد Ctrl+A مه كرا فشار دهيد و سپس دF9 .را بزنيد 

 پانِوِشت استفاده از اب توضيحات متن -3-11

صورت هب توانن توضيح را مييشد ااب توضيح خاصي داشتههب عبارت يا واژه نياز كه يكدر صورتي 

ال و اب در 1النويساب صورتهب ايهدر همان صفحه آورد. در اين صورت، عبارت يا واژه توسط شمار پانِوِشت

 .شودشمـاره آورده مي به آن يح مربوط، توضپانِوِشتشود و در سمت چپ آن تايپ مي

در اولين جايي كه در يد اب بلكه پانويسي انجام گردد،نبايد  3زير فصلهاعناوين و  7فصلها در عناوين

 يكيد از اب ها در هر صفحهي پانِوِشته. شمارپانويسي انجام گرددشود مياستفاده ي مربوطه واژهمتن 

كه با فشردن مربع گوشه سمت  دهدپانِوِشت را نشان مي رايب هاي الزمتنظيم 10-3شكل  شروع شود.

ي وارد كردن شماره رايب مي توان آنرا نمايان كرد. Referencesدر منوي  tesFootnoراست نوار ابزار 

 استفاده نماييد. Ctrl+Alt+Fر بُپانوشت در متن بدون استفاده از منو از ميان

                                                 
1 Superscript 
7 Headings 
3 Sub-headings 

/http://arangweb.irاستودیو صفحه آرایى آرنگ

http://arangweb.ir/


72 

 
 هاي پانِوِشت.: تنظيم11-3شكل 

 در متن فارسي يسيانگل لغاتدرج  -3-11-1

شد. الزم است از معادل فارسي لغات در اب انگليسي نبايد در هيچ كجا از متن اصلي وجود داشته لغات

ر معادل اب غير از مخفف كه اولينهب شنداب يد در پانِوِشتاب متن استفاده گردد وتمامي لغات انگليسي

ي يد و سپس شمارهآدر پرانتز مي انگليسيِ آن آيد و بالفاصله پس از آن مخفففارسي آن در متن مي

در متن استفاده نمود.  FLتوان از . سپس مي1(FLخور )پس اب شود مانند خطي سازيپانِوِشت داده مي

ن نكته الزم به اي ي فارسيِ پانوشت بعد از پرانتز قرار گيرد. توجهد تا شمارهنشاب يد فارسياب پرانتز ها

ورت بزرگ نوشته شود. همچنين در معادل صهب يداب لغات انگليسي در پانوشت است كه حرف اولِ

شد مگر اسامي خاص و يا عبارت كامل اب لين كلمه بزرگل اوّدر پاورقي تنها حرف اوّ يك عبارت انگليسيِ

 شد.اب يك مخفف كه ممكن است اولين حرف كلمات بعدي نيز بزرگ

پيدا نكنيد. وقتي معادل آن  رايب ي انگليسي نهراسيد و لو اينكه لغت ايدئالاز فارسي سازي يك واژه

 شود.دن معادل موقتاً حل ميوب دهيد مشكل غير دقيقانگليسي را در پاورقي مي

ي كه مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارس يهاواژهشود تا آنجا كه ممكن است از توصيه مي

هيچ وجه امكان برگرداندن يك هب وجود دارد استفاده نماييد. در صورتي كه اينجاآن در  PDFهاي پرونده

 نگليسيبه ا پانِوِشتخط فارسي و در هب در متن انگليسينام  يداب ارسي وجود نداشت،به ف نام انگليسي

 .7بيايد: كورناتيد اينگونه اب شداب ، مثالً اگر ذكر اسامي خاص مانند اسامي افراد كامالً ضروريدننوشته شو

                                                 
1 Feedback Linearization 
7 Cournot 
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 نِوِشتپاياناستفاده از  اب در متن نگاریمرجعی هنحو -3-12

اشاره شود. چنانچه در داخل متن  اندفتهگره مورد استفاده قرار ك يراجعمي هليكهب الزم است در متن

گردد. ر كو مرجع ذز اب ايهروشكجمله ي هبالفاصله پس از خاتم يداب نقل شود رجعم كاز ي مطلبي

ر كذ راجعترتيب شماره در فهرست مهب وشماره گذاري  اندشدهورده ه در متن آكترتيبي هب مراجع

بلكه در اولين  انجام گيرد هازير فصل و يا هافصل در عناوينِنبايد  نگاريمرجعهمانند پانويسي،  د.ونشمي

 كار رود.ب الزم استجايي كه در متن 

بخش هب توانمي 7002مايكروسافت ورد  ارنرم افزتوليد شده در  docxهاي پروندهدر 

Reference/Citation  پايينتر مايكروسافت ورد و ي هنسخ اب عدم سازگاري آنهب توجه اب امّارد. كمراجعه

ي هنسخ رايب هم و 7003ي هنسخ نرم افزار رايب كه هم ،ترابتدايي ساده و راهدشواري تغيير قالب آن، 

مراجع در است كه در اين حالت  1نِوِشتپايان استفاده از اب ردن مراجعكيف تعر قابل استفاده است، 7002

 شوند.ر ميكشماره ذ اب متن

 راب اولين رايب مرجعي هدرج شمار -3-12-1-1

كليك كردن بر روي مربع  اب شوددرج  خاصّي مرجع راب اولين ه الزم استكاني كدر م بدين منظور

ي هپنجر 11-3شكل  مطابق References/Footnoteسمت راست  نييپايي هكوچك واقع شده در گوش

endnote  شودميظاهر. 

 
 .Endnoteي هآوردن پنجر رايب فشردن مربع كوچك پايني سمت راست: 11-3شكل 

 نشان داده شده است: 17-3شكل  اين پنجره در رايب الزم ياهتنظيم

                                                 
1 Endnote 
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 .درج مراجع رايب : تنظيمات الزم12-3شكل 

 گردد. بعد از آناي ظاهر مينما وجود دارد شمارهانكه مكاني كدر م Insertي همكفشردن د اب حال

مورد  قالبتقل شده و الزم است در آنجا اطالعات مرجع مطابق نتهاي متن منبه ا نماانكم اركخودطور هب

بعد از  Tabو يك مثل ][ ترهاي الزم كاراكي هيد بقياب جز شمارههب هكر است كذ شاياننظر درج گردد. 

 نما رامحل مكان توانمرجع ميي هردن روي شمارك كليكدوبار  اب .طور دستي تايپ گردندهب كروشه

 ازمرجع بدون استفاده از منو ي هشمار وارد نمودن رايب رد.ك منتقلمورد نظر در متن  يهشمارمحلّ هب

 .كنيد استفاده Ctrl+Alt+Dر بُميان

( تا Shift-x, Shift-zفارسي تايپ شود )ي هكروش صورتهب يداب توجه كنيد كه كروشه در متن

انگليسي تايپ ي هكروشيد اب انگليسي، مراجع رايب شد. امّا در فصل مراجع،اب مرجع نيز فارسيي هشمار

 شود.

ظاهر برخي مراجع در متن انگليسي ي هشمار F9كه پس از انتخاب متن اصلي و زدن كليد در صورتي

مرجع پاك كرده و مجدّداً شماره همراه هب را يد كل كروشهاب د، نبايد دستي آنها را تغيير داد، بلكهوش

استفاده از فشردن  اب رانموده و در ميان آن مرجع  را تايپ فارسي يز و بستهاب بار كروشهاين

Ctrl+Alt+D .وارد كنيد 

 ر مرجع در فهرست مراجعكذي هاز شيو يهايمثال -3-12-1-2

ي ه[،مقال4و 3] صورتهب چاپ شده[، مجلّه 7و 1صورت ]هب چاپ شده كتاب نگاريمرجعي هنحو

پايان  ،[1صورت ]هب ، استاندارد و گزارش فني[2صورت ]هب [، اختراع ثبت شده6و 5صورت ]هب كنفرانس

، اطالعات علمي آزاد بر روي اينترنت تنها در [10و 9] صورتهب تراكدي هارشد يا رسال يارشناسكي هنام

ال اب هايعددروي هريك از  موشوارهبردن  اب .است[ 11صورت ]هب دن نويسنده و سال نشروب صورت معلوم

كنترل و فشردن ي همكنگه داشتن د اب يابد. همچنينره نمايش مياطالعات آن مرجع روي يك پنج
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 نِوِشتدر قسمت پايان محل مرجع فوق در فصل مراجعهب نمابر روي عدد داخل كروشه مكان موشواره

 رود.مي

منابع علمي و پژوهشي هب گردد و تنها خوددارينگاري اطالعات تبليغي و يا عناوين تجاري از مرجع

اينترنتي كه در يك مجله يا كنفرانس علمي چاپ  العاتطّبه ا تالش شود از استنادد. همچنين استناد گرد

. در صورتي اطالعات مشابه جستجو گردد اب ايجاي آن مرجع چاپ شدههب داري شود ونشده است خود

سازمان ن سال ارائه مطلب و همچنيكه اين كار در مورد خاصّي غير قابل اجتناب است تنها در صورتي كه 

 اشاره نمود. به آن توانمي شداب و مقاله داراري مستندات علمي دهوب معلوم مقالهمسئول و يا نويسنده 

د، ولي اگر در جايي آورده شو مرجعهر  هب اشاره رايب توضيح جداگانه در متن اصلي يكسعي كنيد 

شماره  الزم است قيد كنيد،يكجا  و هماب را است پشت سرهم هاي آنهاي كه شمارهد چند مرجعوب الزم

. [14-17]كنيد مانند  1مراجع مياني را مخفي ،قلممنوي طريق از  مراجع مياني را انتخاب كرده و

 خواهد.همچنين همه جا قبل از كروشه يك فاصله مي

تا  فشاريدب را Ctrl+RightShiftست در قسمت مراجع دگمه ابراي درج يك مرجع فارسي، كافي

 [.15چپ تايپ گردد مانند ]هب صورت فارسي از راستبه ي شده و نيز متنشماره مرجع فارس

از  . مثالًگرددو از تقطيع كلمات پرهيز امل نوشته شود كطور هب يداب هاها و مجلهنفرانسكنام تمامي 

معرفي مرجع  خطِوجود نقطه در انتهاي  ،خودداري شود. بعالوه .Trans. Compهايي نظير ار بردن واژهكب

 لزامي است.ا

 شده است. نگاريمرجعمرجعي كه قبالً ي هدرج شمار -3-12-1-3

 Cross referenceيد از روش اب استدرج شده  قبالً كه يمرجعهب ارجاع رايب بعدهب دوم راب براي

 انتخاب شود. Endnoteعبارت  Reference typeي هيد در پنجراب ديدن ليست مراجع رايب رد.كاستفاده 

نگه داشتن  اب .دهيمارجاع  [1] مرجعهب راب دومين رايب توانيم اينگونهمي Cross-reference اب مثالً

ز اب ولين محل مرجع دهيبه ا نما، مكانبر روي عدد داخل كروشه موشوارهكنترل و فشردن ي هدگم

 فصلمحل مرجع فوق در هب مان، مكانشودكار روي اولين محل مرجع دهي انجام ينهماگر . دگردمي

 .شودميمنتقل مراجع 

 زبينياب ثبت ويرايشها و -3-13

ي مايكروسافت ورد اين قابليّت را دارد كه هرگونه تغييرات بر روي پرونده را دنبال نموده و آنرا برنامه

شجو پيشنهاد تغييرات توسط استاد راهنما و دان و زبيني گزارشابراي ب نشان دهد. اين قابليّت خصوصاً

                                                 
1 hidden 
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فعاّل كردن اين قابليّت بر روي گزارشي كه توسّط ديگري تهيه شده است كافي  رايب بسيار مناسب است.

استفاده از جعبه  اب زديد را فعال كنيد. همچنيناب يي دنبال كردن تغييرات در زائدهاست گزينه

 ذاريد.ديگري در ميان بگ اب متن اب توانيد پيشنهادهاي خود را در رابطهمي توضيحات

ي دريافتي هميشه فعال ي دنبال كردن تغييرات را از زمان شروع ويرايش مجدد بر روي پروندهگزينه

 خواهيدمي شد. امّا در صورتي كهاب نگه داريد تا تغييرات جديد بر روي متن توسط ديگران قابل مالحظه

معادالت، شكلها، جدولها و  مانند داردوجود  caption شيء كه در آن كنيد جا بجارا در گزارش  متني

، موجود در داخل گزارش cross reference لينكهاي جلوگيري از قطع رايب اوّلين مرتبه مرجع نگاري،

غير فعّال نماييد و بعد از را موقتاً  ي دنبال كردن تغييراتگزينه، هاييانجام چنين جابجاييدر هنگام فقط 

دارد وجود  cross reference فقط جابجايي متني كه در آن امّا. انجام جابجايي مجدّداً فعال نماييد

 .زيرا حاوي شيء اصلي نيست مشكلي ندارد

 نتيجه گيری -3-14

 شماره اب توليد يك گزارش رايب هاي ويرايشگر مايكروسافت وردبكارگيري تواناييي هدر اين فصل نحو

ات مورد نياز را در متن گزارش تغيير اِعمالها ي خودكار توضيح داده شد. رعايت اين دستورالعملبند

الي مطالب نگارش يك گزارش علمي نيز در البهي ههمچنين بسيار از نكات الزم در نحو نمايد.مي تسهيل

 اين فصل حسب مورد ارائه گرديد.
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 دامكهای تعريف شده و موارد استفاده هر سبك - أ ضميمه

 :شودميمشاهده  1-أجدول  اند درين متن تعريف شدهه در اكهايي سبك

 هاي تعريف شده و موارد استفاده آنهاسبك :1-أجدول 

 سبكنام  موارد استفاده

 Normal شوداستفاده مي بند كيي هبراي نوشتن ادام
 NewParagraph در متنجديد  بند

 NewParagraphZero هاي تعاريف، قضايا، اثباتها، مثالهابند رايب در متن بدون تورفتگيجديد  بند
 Theorem_style قلم كلفت دارندهب ها كه در متن كه نيازبراي كليد واژه، تعاريف، قضايا، مثال

 Notation هافهرست عاليم و نشانهمتن 
 Numbered Items در متن شدهگذاري شماره بندهاي

 Figures متن داخلهاي لكش
 Tables متن داخلهاي جدول

 Caption_Figure هالكعنوان ش
 Caption_Table هاعنوان جدول

 معادله نوشته شدهي همعادل

 Equation_Number نوشته شدهي همعادلي هشمار
 Glossary واژه نامه

 Heading 1-5 5تا  1ح ودر سط هاو زيرفصل هاعناوين فصل
كه نبايد در فهرست مطالب  "چكيده"يا  "تشكّر و قدرداني"عناويني مانند 

 بيايند
Heading 6 

 Heading_Appendix هاعنوان ضميمه
 Heading_centered هافهرست عناوين

 Heading_Ref عنوان فصل مراجع
 Title Page Names ام دانشجو و استاد راهنمانخست مانند ني هها در صفحنام

 TOC_Table هاديگر فهرستفهرست مطالب و  باالي
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ی هپروندهب پرونده كهای موجود در يسبك انتقالی هنحو - ب ضميمه

 ديگر

 پروندهروي متن  اِعمال رايب پرونده كهاي تعريف شده در ين است نياز شود از سبككگاهي اوقات مم

 پرونده كها از يردن سبككي پك رايب رد. در نرم افزار مايكروسافت ورد قابليتيكديگر استفاده 

دنبال  View/Macros/View Macrosالزم است مسير  به آن دسترسي رايب ديگر وجود دارد.ي هپروندهب

 انتخاب شود. Organizerي همكشده. سپس د

 
 ديگري هپروندهب پرونده كها از يردن سبككپيك: 1 -شكل ب

هاي موجود پرونده Close Fileليدهاي كفشردن  اب .شودديده مي Toو  Inبخش فوق دو ي هدر پنجر

فوق ي هدر هر دو سمت پنجر Open Fileهاي مهكخواهد شد. با فشردن د كپا To و Inهاي در پنجره

توجه كنيد كه قالب پرونده قالب مورد نظر باشد با آنرا  .ردك زاب مبدا و مقصد راي هپروندتوان دو مي

اين نشان داده خواهند شد. در  پروندههاي موجود در دو سبكي هليكار ك بعد از اين وانيد باز كنيد.بت

 .كپي كردديگر ي هپروندهب وانتخاب  را پرونده يكهاي سبك تماميتوان صورت مي

/http://arangweb.irاستودیو صفحه آرایى آرنگ

http://arangweb.ir/


32 

  فهرست مراجع
 

[1] Author, A.A., Author, B.B., and Author, C., Title of Book, Place of Publication: Publisher, referred 
chapters, referred pages (Year). 

[7] Wang, L.X., A Course in Fuzzy Systems and Control, New York, N.Y.: Prentice-Hall, Ch. 2, pp. 20-25 
(1997). 

[3] Author, A.A., Author, B.B., and Author, C., Title of article, Title of Journal, vol., no., pp. (Year). 

[4] Razavi-Panah, J., and Majd, V.J., A Robust Multi-Objective DPDC for Uncertain T-S Fuzzy Systems, 
Fuzzy Sets and Systems, vol. 159, no. 20, pp. 2749-2762 (2008). 

[5] Author, A.A., Author, B.B., and Author, C., Title of article, In Name of Conference, City, Country, vol., 
pp. (Year). 

[6] Zibaeenejad, M.H., Majd, V.J., An improved off-line approach for output feedback robust model 
predictive control, In Proceedings of the 17th World Congress, IFAC, Seoul, Korea, pp. 10886-10891 
(2008). 

[2] Brandli, G., and Dick, M., Alternating current fed power supply, U.S. Patent 4084217 (1978). 

[1] Reber, E.E., Mitchell, R.L., and Carter, C.G., Oxygen absorption in the Earth's atmosphere, Aerospace 
Corp., Los Angeles, CA, Technical Report TR-0200-4230-46-3 (1968). 

، رساله زيهابا حالت مدل جريان سيال كنترل ازدحام اينترنت بر اساس تئوري-پايدارسازي وروديپور، ع.، معرفيان [9]

 (.1312ه تربيت مدرّس )دكترا، گروه مهندسي كنترل، دانشگا

[10] Majeed, K.N., Centralized/local optimal output feedback control and robustness with application to 

vehicle active suspension, Ph.D. Dissertation, Dept. ECE, University of Dayton, Dayton, OH (1989). 

[11] Smith, U., Flight dynamics, Wikipedia (2009) http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_dynamics. 

[17] K. Tanaka, T. Ikeda, and H. O. Wang, “Fuzzy regulators and fuzzy observers: Relaxed stability 
conditions and LMI-based designs,” IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 6, pp. 250–265, May 
1998. 

[13] Bazaei, A., Majd, V.J., An alternative way to test the criteria ensuring the existence of discrete-time 
normal form, Systems & Control Letters, vol. 56, no. 4 , pp. 315-319 (2007). 

[14] Kebriaei, H., and Majd, V.J., A Simultaneous Multi-Attribute Soft-Bargaining Design for Bilateral 
Contracts, Expert Systems with Applications, vol. 36, no. 3, Part 1, pp. 4417-4422 (2009). 

 .1316مل و نقل، وزارت راه و ترابري، پژوهشكده حتهران: ، هاي كنترل هوشمند تونلسيستمجوهري مجد، و.،   [15]

/http://arangweb.irاستودیو صفحه آرایى آرنگ

http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_dynamics
http://arangweb.ir/


31 

 نگليسيبه ا فارسيی هواژه نام

ي ترتيب حروف الفباهب نگليسيبه ا فارسيي هيد يكبار در واژه ناماب شده در متن يتمامي لغات پانويس

توانيد از منوي اينكار مي انجام رايب چپ آورده شود.به صورت جدول زير از راستبه فارسي

View/DocumentView  آيكونDraft  را انتخاب كرده و سپس از منويReferences/Footnotes  آيكون

ShowNotes ّبر روي هر  وشوارهمفشردن  اب ها را يكجا ببينيد.شتوِپانِي هرا انتخاب نماييد تا بتوانيد كلي

ها را تمامي پانوشت توانيدمياصلي قابل رؤيت است و ي هشت، معادل فارسي آن در متن در پنجروِپانِ

در ستون تك به تك متن  زامعادل آنرا  عبارات يكجا كپي نموده و به برنامه اِكسل منتقل كنيد و نيز

و  ،يب حروف الفباي فارسي مرتب سازي نماييدترتهب آنها رااِكسل ي هبرنام دركپي نماييد. سپس ديگري 

توجه داشته باشيد كه سبك  ز گردانيد.اب نرم افزار مايكروسافت وردهب صورت يك جدولبه در نهايت،

 باشد. Glossaryجدول بايد 

 

Drawing tool ابزار رسم 

Technique اسلوب 

Template الگو 

Review بازديد 

Superscript باالنويس 

Paragraph بند 

Bullet بولت 

Footnote پانِوِشت 

Endnote نِوِشتپايان 

Database پايگاه داده 

Single line تك سطر 

Comment box ي توضيحاتجعبه 

Field حوزه 
Feedback 

Linearization خورخطي سازي با پس 

Track changes دنبال كردن تغييرات 

Derivation روَند محاسباتي 

Tab ائدهز 

Style سبك 

Simulink سيمولينك 

Equation object شيء معادله 

Gutter شيرازه 

Sub-headings عنوان زيرفصل 

Heading عنوان فصل 

Assumption فرض 

Format قالب 

Font قلم 

Cournot كورنات 

Numbered list دارليست شماره 

Bookmark ليست نشانه 

hidden مخفي 

Standalone ستقلم 

Corollary نتيجه فرعي 

Remark نكته 

Notation نمادگذاري 

Flow diagram نمودار گردشي 

Visio ويزيو 

 

/http://arangweb.irاستودیو صفحه آرایى آرنگ

http://arangweb.ir/


39 

 ارسيبه ف انگليسيی هواژه نام

راست آورده هب از چپ وترتيب حروف الفباي انگليسي هب اينجايد در اب لغات پانويسي شده ،بطور مشابه

 شود.

 
Assumption فرض 
Bookmark ليست نشانه 
Bullet بولت 
Comment box ي توضيحاتجعبه 
Corollary نتيجه فرعي 
Cournot كورنات 
Database پايگاه داده 
Derivation روَند محاسباتي 
Drawing tool ابزار رسم 
Endnote نِوِشتپايان 
Equation object شيء معادله 
Feedback 

Linearization 
 رخوخطي سازي با پس

Field حوزه 
Flow diagram نمودار گردشي 
Font قلم 
Footnote پانِوِشت 
Format قالب 
Gutter شيرازه 

Heading عنوان فصل 
hidden مخفي 
Notation نمادگذاري 
Numbered list دارليست شماره 
Paragraph بند 
Remark نكته 
Review بازديد 
Simulink سيمولينك 
Single line ك سطرت 
Standalone مستقل 
Style سبك 
Sub-headings عنوان زيرفصل 
Superscript باالنويس 
Tab زائده 
Technique اسلوب 
Template الگو 
Track changes دنبال كردن تغييرات 
Visio ويزيو 
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Abstract 

In this thesis, we  …  

شد.اب نهايي يفارسي هيدكيد دقيقا برگردان چاب انگليسيي هيدكچ  
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