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به شماره  ...................مقطع تحصیلی  ............... یهآموخته رشتدانش ،......................اينجانب 

بدون هیچگونه دخل و تصرف،  نامه،انينمايم کلیه نتايج اين پامیتأيید  ..................دانشجويی 

و اصالت  یدرست ازآن  یحاصل مستقیم پژوهش صورت گرفته توسط اينجانب بوده و محتوا

برخوردار است. در مورد اقتباس مستقیم و غیر مستقیم از ساير آثار علمی، اعم از کتاب، مقاله، 

 ۀ ق علمی، مشصصات کامل منبع مذکور در  شده است. در همپايان نامه با رعايت امانت و اخال

داشته  یها دسترساطالعات سازمان ايافراد  یهرگاه به اطالعات شصص نامه،انيپا نيانجام ا یهاگام

 ام.کرده تيرا رعا یو اخال ق پژوهش یام، رازدارکار بردهرا به هاآن اي

امات ذی صالح دانشگاه هرمزگان، مطابق صورت اثبات خالف مندرجات فو ق، به تشصیص مق در

قوانین و مقررات مربوط و آئین نامه های آموزشی، پژوهشی و انضباطی عمل خواهد شد و اينجانب 

کند. همچنین، هرگونه حق هرگونه اعتراض و تجديدنظر را نسبت به رأی صادره، از خود ساقط می

در برابر اشصاص ذی  نامهانيدر  در پاناشی از تصلف نسبت به صحت و اصالت نتايج من تمسئولی

نفع )اعم از حقیقی و حقوقی( و مراجع ذی صالح )اعم از اداری و قضايی( متوجه اينجانب خواهد 

 بود و دانشگاه هرمزگان هیچ گونه مسئولیتی دراين زمینه نصواهند داشت.

 

 ت.اين اثر متعلق به دانشگاه هرمزگان اس یکلیه حقو ق مادی و معنو -1 تبصره

نمايد بدون اخذ مجوز از دانشگاه هرمزگان دستاوردهای اين اينجانب تعهد می -2 تبصره

 پژوهش را منتشر نكند و يا در اختیار ديگران قرار ندهد.
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 شماره دانشجويي :
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 استاد/ اساتيد مشاور:
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 كلمه و حداكثر دو صفحه بدون ذكر فرمول، شكل و منابع باشد. 233حداقل

 باشد.ها ميها و جدولصفحه هشتم:  فهرست مطالب، شكل -
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 ها فهرست نمودارها و شكل  -

 ها فهرست جدول  -

 هاها و عالمتاختصارات و معرفی کمیت  -

 صفحات بعدي : -
) به صفحه  ي گروه / دانشكده است.بر عهده هاآنها و محتواي نامه كه تعيين تعداد فصلالف: متن اصلي پايان   -

 (مراجعه كنيد 7

 هاپیوست -

 نامه )در صورت وجود(فهرست مقاالت ارائه شده مستصر  از پايان -

 ه مي باشد .ي نوشتن منابع و مأخذ به انتخاب گروه/ دانشكدب:  فهرست منابع: هريقه    

 فارسی به انگلیسی –ینامهواژه -



 

 نامه به زبان انگلیسی)طبق فرم(ی پايانچكیده -

 ی عنوان انگلیسیصفحه

 ج:  قطع صفحات پايان نامه      

 نامه در كاغذ پايانA4 . تايپ شود 

 ها:حاشيه 
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 متر  سانتي 5/2از پايين                   
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  و شكل نوشتاري  12متن و   لغات انگليسي از قلمTimes New Roman  

  و شكل نوشتاري بدر  14متن عربي از قلم 

 «باشد5/1ي بين سطرها حداكثر فاصله»  

نامه به غير از صفحات تقديم و تشكر، در سااير صافحات نباياد از كاادر     : در تدوين و تايپ صفحات پايان 1تذكر 

 تزئيني و تذهيب استفاده شود.

      

 كرو و يا پشت رو پرينت و صحافي نمود.توان به صورت ينامه را مي: صفحات پايان 2تذكر 
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 مقدمه -1-1

در ابتدای هر فصل، شماره فصل و سپس عنوان آن فصل قید شوود. شوماره فصول در ابتودای سومت       

نوان اصلی فصول )سرفصول( بوه    انتصاب شود. ع 16پررنگ با اندازه  صورتبهراست صفحه و با فونت تیتر 

و  18بوا انودازه    پررنوگ  صوورت بهها و تر از شماره فصل، با يكی از همین فونتپايینمتر فاصله دو سانتی

تر از آن، بدنه متن آغواز شوود. بورای عنووان التوین از      متر پايینسانتیسه  چین قرار گیرد. به فاصلهوسط

 استفاده شود. پررنگ، 18ونت و با ف نیورمنتايمزفونت 

 خط( )به اندازه دوسانتیمتر  2.4

 زيرعنوان   -1-2

 تحرير شوند.  پررنگصورت ها با فونت و اندازه بدنه متن و بهزيرعنوان   

 فهرست مطالبتدوين  -1-2

 شود ونامه بحث مینامه در واقع رئوس مطالبی است که در متن پايانفهرست مطالب )مندرجات( هر پايان

  .کند )پیوست ث(نامه آگاه میرعت از محتوای پايانسده را بهخوانن

 گرفتن نكات زير تهیه و تحرير شوند: در نظرنامه با فهرست مندرجات پايان

 های بدنه اصلی و ساير اجزا از قبیل ها و گاهی زيربصشها، بصشهای کلیه فصلتحرير فهرست عنوان

که طورینامه آمده است، بهما و مانند آن به ترتیبی که در پايانها، فهرست راهننامه، پیوستمراجع، واژه

 شود.ذکر می هاآنشماره صفحه شروع هر يك در مقابل 

 ردیدر برگهای فرعی را نیز فهرست مطالب مفصل باشد و کلیه سرفصل. 

 ره فصل ترتیب به اندازه يك رقم دورتر از شماهای داخلی بهها و زيربصشدر هر فصل شماره زيربصش

های ها و زيربصشسرعت تعداد زيربصشمتر( تحرير شوند تا خواننده بهسانتی 5/1)حدود سطر باال 

 خصوص اطالع يابد.داخلی هر فصل به

 های داخلی به ترتیب از راست به چپ انجام شود.ها و زيربصشزيربصشها، گذاری فصلشماره 
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 نامه است. د و فقط دربرگیرنده متن اصلی پايانوشیمهای مقدماتی نها شامل صفحهگذاری صفحهشماره

ديده عنوان  صفحهشماره های مقدماتی با حروف الفبای ابجد يا الفبای فارسی مشصص شوند. صفحه

 شوند.نمی

 چین، نقطه، ... استفاده ای از خطصورت سلیقهتوان بهحد فاصل بین عنوان مطلب و شماره صفحه را می

 کرد. 

  :چین و پررنگ تحرير شود. در مورد فونت و اندازه آن به وسط «فهرست مطالب» واژهفونت فهرست

زر يا  -Bيا  نازنین -Bنامه )عنوان فصل( مراجعه شود. مطالب فهرست با فونت قسمت متن اصلی پايان

B-  در  هاصورت پررنگ درنظر گرفته شوند. فاصله خطها بايد بهتحرير شوند. سرفصل 12لوتوس و اندازه

 متر منفرد درنظر گرفته شوند.ها يك سانتیکلیه فهرست

 ها فهرست شكلتدوين  -1-3

شود. ساير میو شماره صفحه در مقابل آن قید  شدهفهرست  ،در متن هاآنگذاری ها براساس شمارهکلیه شكل

 مطالب مطابق پیوست   است.

 هافهرست جدول 

 ها است.مانند فهرست شكل

 ها و اختصارها فهرست عالمت  تدوين -1-4

هوا،  هوا جهوت بیوان کمیوت    نامه و در فرمولها و حروفی که در طول پاياندر اين قسمت کلیه عالمت

شوند. در ستون سمت راسوت  اند، در دو ستون قید میها استفاده شدهها، متغیرها، بردارها و ماتريسثابت

توصیف آن کمیت به فارسوی قیود   عالمت و يا حرف قید شده و مقابل آن در ستون سمت چپ، توضیح و 

هوای انگلیسوی، بوه ترتیوب حوروف الفبوائی ايون زبوان از         شود ابتدا حوروف و عالموت  شود. توصیه میمی

پیوست ) پايین مرتب شوندترتیب حروف اين زبان از باالبهپايین مرتب شده و سپس حروف يونانی بهباالبه

 (.چ
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مبادرت شود.  هاآنهای خاص، به ذکر صورت وجود عالمتپس از پايان يافتن حروف و عالئم يونانی، در 

گیرند. در مقابل هريك از اختصارها و در ستون سمت چپ، واژه کامل آن اختصارها در انتهای اين فهرست قرار می

 به زبان مربوطه قید شود.

دازه فارسی مشابه استفاده شود )فونت و ان 11اندازه  1های التین از فونت تايمز نیورمنبرای تحرير عالمت

  .فهرست مطالب(

 نامهاصلي پايان متن نيتدو -1-5

 نامه مطالب مطرح شده در زير بايد رعايت شود:در متن اصلی پايان

 و حاشيه كاغذ كادر نيتدو -1-5-1

تايوپ   متور یسوانت  5/23×5/14( و در کوادر  A4نامه بايد در کاغوذ ) های پايانها در کلیه قسمتنوشته

متور و از پوايین   سانتی 3متر، از چپ سانتی 5/3متر، فاصله از راست سانتی 5/3ذ شود. فاصله از باالی کاغ

نامه به زبان ها بايد رعايت شود. در صورتی که پايانمتر باشد. در کلیه مراحل، اين حاشیهسانتی 5/2کاغذ 

متور اسوت   سوانتی  5/3چوپ   متور و فاصوله از  سانتی 3شود، فاصله از راست غیرفارسی تحرير و تدوين می

  .)پیوست ح(

 فونت و اندازه مطالب  -1-5-2

 اندازه و نوع حروف -1-5-2-1

  و شكل نوشتاري  14متن فارسي از قلمB-Lotus  

  و شكل نوشتاري  12متن و   لغات انگليسي از قلمTime New Roman  

  و شكل نوشتاري بدر  14متن عربي از قلم 

                                                 

1 Times New Roman 
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 «باشد5/1فاصله بين سطرها حداكثر »  

اره فصل و سپس عنوان آن فصل قید شوود. شوماره فصول در ابتودای سومت      در ابتدای هر فصل، شم

انتصاب شود. عنوان اصلی فصل )سرفصل(  16پررنگ با اندازه  صورتبه  B-Lotusراست صفحه و با فونت 

، 18با انودازه   پررنگ صورتبهو ی مذکور هاتر از شماره فصل، با يكی از فونتپايینمتر سانتی 2به فاصله 

تر از آن آغاز شوود. بورای عنووان التوین از     متر پايینسانتی 3ی بدنه متن به فاصله و ن قرار گیردچیوسط

 استفاده شود. پررنگ، 16و با فونت  نیورمنتايمزفونت 

نوازنین يوا    -Bمتر باشد. بدنه متن با فونت در ابتدای هر پاراگراف، میزان تورفتگی سر خط يك سانتی

B-   زر ياB-سوانتی  2/1 تحرير شود. فاصله بین دو خط 1صورت تنظیم دوسويهو به 14دازه لوتوس و ان-

 2اسوتفاده شوود )انودازه التوین      12انودازه   تايمز نیورمنهای التین از فونت متر انتصاب شود. برای کلمه

 .گرفته شود( در نظراز اندازه فارسی  ترکوچكاندازه 

ها توا موتن   تحرير شوند. فاصله کلیه زيرعنوان پررنگصورت ها با فونت و اندازه بدنه متن و بهزيرعنوان

  .متر باشد )پیوست ح(سانتی 4/2باال به اندازه 

، مبحوث دوم  1-3 بوا  مبحث اول فصل سوم نمونه، رایند. بشوگذاری ها بايد شمارههمچنین زيرعنوان

ا زيرعنوان )میوزان توورفتگی   گذاری شوند. فاصله افقی شماره تهمین ترتیب شمارهو به 2-3 با فصل سوم

 متر باشد. زيرعنوان( به اندازه يك سانتی

 بنديصفحه -1-2

هوا، ... بايود   ها، موتن اصولی، پیوسوت   موارد قید شده(، اعم از فهرستجز بهنامه )های پايانکلیه صفحه

ه از نامو پايوان  1گونه که در توضیحات فهرست مطالب اشاره شد، صفحه دارای شماره صفحه باشند. همان

 صوورت بوه سانتیمتر از لبوه پوايینی کاغوذ و    5/1شود. شماره صفحه، به فاصله فصل اول )مقدمه( آغاز می

                                                 

1 Justify 
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توان همانند اندازه بدنه موتن  ( واقع شود. فونت و اندازه شماره صفحه را می1)در قسمت پاورقی چینوسط

 انتصاب نمود.

 نامهي پايانهافصلنحوه تنظيم  -1-7

ل بررسی مطالب انجام شده قبلی مربووط بوه موضووع پوژوهش، توصویف آنچوه       نامه بايد شامهر پايان

گیری و پیشنهاد برای کارهوای آتوی باشود. عناصور     تاکنون انجام شده، نتايج حاصله و باالخره چند نتیجه

 آمده است. خالصه در پیوست ذ صورتبهنامه پژوهشی اصلی در هر پايان

 نامههاي پايانساختار كلي و بخش -1-7-1

 از: اندعبارتنامه های پايانر کلی و بصشساختا

  مسئلهمقدمه و طرح  

 های پیشین )پیشینه تحقیق(مرور پژوهش 

 )مبنای نظری و روش انجام پژوهش )روش تحقیق 

 ها و بحثها و تحلیل دادهارائه نتیجه 

 گیری و ارائه پیشنهاد جهت ادامه پژوهشبندی، نتیجهجمع  

 ساختار فصل اول -1-7-2

 مسئلهه و طرح فصل اول: مقدم

 موضوع پژوهش -1-1

 اهمیت و ضرورت -1-2

 مسئلهبیان  -1-3

                                                 

1 Footnote 
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 اهداف -1-4

 هاها، فرضیات اولیه و محدوديتها يا فرضیهپرسش -1-5

 و مفاهیم مهم اصطالحاتتعريف  -1-6

 نامهساختار پايان -1-7

وضووع موورد پوژوهش    نامه است و هدف از آن آشنايی خواننده با ممقدمه اولین فصل متن اصلی پايان

مورد پژوهش،  مسئلهنحوی باشد که با جمالت بسیار ساده، اهمیت است. مطالب مندر  در مقدمه بايد به

دار خواننوده را      های پژوهش و چهارچوب نظری را مشصص نمووده و بوا روش منطقوی و هودف    محدوديت

ی و يا نظری موضوع پوژوهش در  سوی موضوع مورد پژوهش هدايت نمايد. بیان اهمیت صنعتی، کاربردبه

شوود. در ايون   بیان می مسئلهنامه خواهد شد. پس از آن، تعريف بصش مقدمه باعث جذابیت موضوع پايان

، فرضویات اولیوه،   مسوئله از پژوهش، روش حل  قسمت دانشجو به طور مصتصر )در حد يك صفحه( هدف

 دارد.ها و مرزهای حل را بیان میمحدوديت

 ساختار فصل دوم -1-7-3

 های پیشینفصل دوم: مرور پژوهش

 مقدمه -2-1

 و موضوع پژوهش مسئلهمعرفی  -2-2

 مسئلهبررسی سوابق پژوهشی مرتبط با  -2-3

 ضرورت و داليل کار پژوهش فعلی در مقايسه با کارهای قبلی -2-4

 بیان مشصص هدف کار پژوهشی و روش انجام کار -2-5

-ترتیب از قديمینامه بهبرروی موضوع پايان شدهانجامی در اين فصل، سوابق و تاريصچه مطالعات علم

شوند. نگارنده بايد نسبت به ارائه و بحث پیراموون  مطرح می هاآنها تا جديدترينِ ها و پژوهشترين مقاله

اشاره کرده اقدام نمايد. لذا، ذکر نام نويسونده موورد    هاآننظرات پژوهشگرانی که در اين فصل به کارهای 
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سوت.  ا های پذيرفته شده ارجاع به مراجع نیز در متن ضروریال انجام پژوهش با استفاده از شیوهنظر و س

-قول از مراجع و منابع مصتلف نیست، بلكه دانشجو بايود بوه  توجه شود منظور از ارائه اين فصل صرفاً نقل

ا در فراينود تكامول   های حل مورد استفاده خود رنامه و روشصورت هدفمند جايگاه تاريصی موضوع پايان

رو بهتر است دانشجو در انتهای اين فصل جايگاه و ارتباط موضوع پژوهش دانش مربوطه، بیان دارد. از اين

های صورت گرفته ديگران در قالب يك پاراگراف بیان کند. برای چگونگی اطوالع  خود را در میان پژوهش

 د.شو( مراجعه 11-6از نحوه ارجاع مطالب، به بند )

 ار فصل سومساخت -1-7-4

 : مبنای نظری و روش انجام پژوهشفصل سوم

 مقدمه -3-1

 تشريح موضوع خاص مورد پژوهش و مبنای نظری آن متغیرهای مورد بررسی -3-2

 گیریتشريح روش مورد استفاده در پژوهش و داليل آن جامعه، نمونه و روش نمونه -3-3

 برداریگیری متغیرها و دادهندازهمعرفی دستگاه و تجهیزات مورد استفاده و ابزار ا -3-4

 سازی حل معادالت و الزامات آنافزار مورد استفاده يا روش مدلمعرفی نرم -3-5

 هاآنالیز عدم قطعیت داده -3-6

اين فصل ممكن است از چند بصش )بنا به محتوای مطالب( تشكیل شود. مبنای نظری پژوهش، روش 

د. در صورتی که از موواد، وسوايل، تجهیوزات      شومیها بحث و روش حل معادله سازیمدلآزمايش، روش 

همراه با ذکر نام  هاآنهای ها و قابلیتافزار خاصی استفاده شود، بايد مشصصات، ويژگیافزاری يا نرمسصت

ند. همچنین درصورت استفاده از در قسمت پیوست ارائه شوکننده و اطالعات تكمیلی ديگر شرکت عرضه

های کلیدی، بايد مراجع شناخته شده و معتبر رياضی خاص و انجام فرض بندیصورتيا  سازیمدلروش 

 شوند.  ارائهطور شفاف در متن مربوطه به
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 ساختار فصل چهارم -1-7-5

 ها و بحثها و تحلیل داده: ارائه نتیجهفصل چهارم

 مقدمه -4-1

 شبا توجه به سؤاالت پژوه هادادهبیان نتايج حاصل و توصیف وضعیت  -4-2

 ويژه با کارهای ذکر شده در مقدمه(مقايسه نتايج حاصل با کارهای ديگران )به -4-3

 ارزيابی محقق و استصرا  نتايج کلی با توجه به شواهد -4-4

تواند متشكل از چند فصل باشد. در اين قسمت اين قسمت نیز بسته به نوع موضوع تحقیق می

-در فصل سوم بیان نموده است، به موارد زير میآن را  شجو بر اساس مبنای نظری پژوهش کهدان

 پردازد: 

  ورزد.مورد نظر مبادرت می مسئلهبه حل 

  در عین بیان ها و يا حل صورت گرفتهها، طراحیسازیها، شبیهضمن بیان جزئیات آزمايش ،

ده ای روشن و مستدل ذهن خواننگونهها، بهها و جدولها در قالب انواع نمودارها، شكلجواب

 دهد.را به سمت نتايج کلی تحقیق سو ق می

  در صورت امكان، نتايج خود را با موارد مشابه و مرتبط با موضوع که توسط پژوهشگران ديگر

در مراجع معتبر به چاپ رسیده مقايسه نموده و به بحث پیرامون عوامل انحراف و يا 

 پردازد.های خود و ديگران میمشابهت جواب

نامه است زيرا ضمن آنكه دربرگیرنده بصش اعظم پژوهش انجام ترين بصش پاياناين بصش مهم

افزاری نیز افزاری و يا سصتهای رياضی، نرمشده است، بیانگر قدرت و مهارت دانشجو در انجام تحلیل

 ، قضاوت مهندسی و برداشت آگاهانه وی ازمسئلهاست. توان ابتكار و نوآوری دانشجو در حل 

 گر خواهد شد.  مشاهدات صورت گرفته در اين فصل جلوه
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 ساختار فصل آخر -1-7-2

 گیری و ارائه پیشنهاد جهت ادامه پژوهش بندی، نتیجهفصل آخر: جمع

 مقدمه -5-1

 پژوهش و روش انجام کار مسئلهبیان مصتصر موضوع و  -5-2

 بیان نتايج اصلی حاصل -5-3

 بیان اهمیت نتايج حاصله -5-4

 پیشنهادها برای ادامه کار ارائه -5-5

شود. بهتر است رئوس اين نتايج بندی میهای کلی حاصل از پژوهش جمعدر اين فصل، نتیجه

ها، توان به شماره جدولها میگیریوار بیان شوند. همچنین در بیان اين نتیجهصورت   فهرستبه

 ه نمود. های قبل بیان شده اشارها و يا مراجع مربوطه که در فصلنمودار

منظور ی خود نظرات و پیشنهادهايی را بهتواند با توجه به تجربهدر پايان اين فصل، دانشجو می

 های بیشتر برای آيندگان ارائه دهد.ادامه بررسی
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 هنامهاي ضروري در نگارش متن اصلي پايانبرخي نكته -2-1

 نامه ضروری است:های زير در تدوين پايانرعايت نكته

 دارند، مورب يا پررنگ شوند. دیتأککه نیاز به  يیهاقسمت 

 خط کشیده نشود. هاآنظاهر و زير »:« ها، هرگز دونقطه پس از عناوين بصش 

 .حتماً بايد اولین خط پس از عنوان با عنوان مربوطه در يك صفحه باشند 

 آيد.ای ظاهر شود، نقطه آن جمله پس از پرانتز يا کروشه میپرانتز و يا کروشه اگر آخر يك جمله 

  مشصص شوند.« ،»نقاط مكث در جمالت با عالمت ويرگول 

  استفاده نشود.« که»و « و»پس از نقطه از حروف ربط نظیر 

 خالی يك فاصله  هاآنچسبد و پس از ها و غیره به حرف قبل خود میها، ويرگولهمواره نقطه

 الزم است.

  شوند، ويرگول الزم و غیره که اول جمله ظاهر می« حالهربه»، «سپس»پس از عباراتی چون

 است.

 منظور حفظ و نامه بسیار مهم است. بهبايد توجه داشت که سادگی و وضوح بیان مطالب در پايان

اصطالحات خارجی  ها وکارگیری کلمهحراست از زبان فارسی بايد تا حد امكان سعی شود از به

استفاده شود و اصطالحات خارجی را در  هاآننامه اجتناب کرده و از معادل فارسی در متن پايان

 در صورتصورت فارسی در متن قید شده و گران بهزيرنويس ارائه داد. نام نويسندگان و پژوهش

 از پاورقی استفاده شود. هاآنمتداول نبودن 

 روزمره اما گويا و فصیح، به جای کلمات خشك و سنگین استفاده  نامه از اصطالحاتدر پايان

 شود.

 تواند يك کلمه يا مجموع چند کلمه باشد و روی هم پیام جمله دارای فاعل و فعل است که می

در کاملی را از نويسنده به خواننده برساند. بنابراين از نوشتن جمالت طوالنی پرهیز شود و 
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 نمايید.جزء اجبار آن را جزء صورت

 1رنگ بودن، معمولیها و متغیرها نظیر، نوع فونت، اندازه، پررنگ يا کمهای تحريری کمیتويژگی 

 طور ثابت باقی بماند.ها بهنامه و فرمولبودن و ... بايد در تمام متن پايان 2يا مورب

 شود؛ بلكه يك عبارت توجه شود که عنوان هر بصش، قسمتی از جمله آن بصش محسوب نمی

 است.

 همانند « مقدمه»نامه بايد با يك مقدمه شروع شود، ولی الزم نیست کلمه های پايانتمام فصل

 يك عنوان اصلی در ابتدای فصل ذکر شود.

 های مورد استفاده را تعريف نمايید.قبل از هر خبر واژه 

 امه ن)مفرد يا جمع( در متن پايان شصصاولجای های سوم شصص )مفرد يا جمع( بهاز فعل

 استفاده شود.  

  را آخر يك « می»توان قسمتی مثل و غیره نمی« گرددبرمی»، «شودمی»در کلماتی از قبیل

 را اول سطر بعدی نوشت. « شود»سطر و قسمت بعدی، يعنی 

  شوند مانند و غیره بدون اتصال به کلمات متعاقب خود تحرير می« می»، «به»حروف اضافه نظیر

 و غیره. « ترتیببه» ،«صورتبه»، «شودمی»

  به جای جمع مكسر يا عالمت جمع « ان»و « ها»تا جای ممكن از عالمت جمع فارسی يعنی

جای به« محققان»، «خطوط»جای به« هاخط»های جمع استفاده شود؛ مثل عربی برای بیان اسم

 «. محققین»

 هانكاتي مهم در نوشتن بندها و پاراگراف -2-2

 کند. هايی است که فكر واحدی را بیان میاز جمله يا مجموعه جمله بند يا پاراگراف عبارت است

                                                 

1 Regular 

2 Italic 
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 توان يك ايده يا فكر را گنجاند.بنابراين در هر پاراگراف تنها می

 های آن پاراگراف، اين اولین جمله يك پاراگراف، هدف يا ايده آن پاراگراف است و ساير جمله

 کند.هدف يا ايده را حمايت می

 رو الزم است هر يك از اجزای مهم شود. از اينبیست سطر يا بیشتر نوشته می گاهی پاراگرافی در

 ( مشصص شوند.-پاراگراف را در سطرهای زير هم آورده، با شماره يا خط تیره )

 شود.گیری زيادتر میهر چه بندهای يك نوشته زيادتر باشد، تنوع بیشتر، خستگی کمتر و بهره 

 تواند مسیر فكر نويسنده را ر هم قرار گیرد، خواننده بهتر میاگر اجزای فرعی هر پاراگراف زي

 تر بگیرد.تر و سريعدنبال کند و پیام را روشن

 اش تنها خالصه کردن مطالب قبلی است، ضروری است.آوردن پاراگرافی که وظیفه 

 فوايد استفاده از بند يا پاراگراف  -2-2-1

 شكستن يكنواختی 

 کمك به درك موضوع 

  از کل موضوع مشصص ساختن جزئی 

 گذاشتن فاصله سفید برای بهتر ديدن 

 جلب توجه خواننده به تغییر موضوع يا موضوعات فرعی 

 آسانی مراجعه به هر مطلب 

 هاها، نمودارها و شكلجدول -2-3

نمودارها بايد تاجای ممكن به کمك رايانه تولید شده باشند. در ايجاد نمودارها بسته به نوع کاربرد، از 

 استفاده شوند.  Free Handو يا  Adobe Illustrator  ،Excel ،Tecplotربوطه نظیرافزارهای منرم

بوا   هوا آنای کوه تصوويربرداری از   گونوه ها بايد با کیفیت مناسب تهیه شوند. بهتمامی نمودارها و شكل
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نمونوه   عنوانگذاری شوند. بهگیری در هر فصل شمارهترتیب قراروضوح کافی انجام شود. همچنین بايد به

، ...، ذکر شود. چنانچه از مرجعی گرفته شوده باشود، بايود در    2-2، 1-2، نمودار 2برای نمودارهای فصل 

ها و نمودارها اشاره شود و به هور کودام در   عنوان آن ذکر شود. همچنین الزم است در متن به کلیه شكل

 صوورت نوازنین و بوه   -Bود و با فونت قید ش هاآنها بايد در زير جايی اشاره شود. عنوان نمودارها و شكل

متر سانتی 2/1تحرير شود. فاصله عنوان آن تا خود شكل يا نمودار به اندازه  12چین، اندازه و وسط پررنگ

-سوانتی  2ی متن( باشد و فاصله سطر بااليی تا عنوان آن و سطر پايینی تا نمودار يا شكل )مطابق با بدنه

 متر باشد.

را در انتها تا کرده و  توان آنتر است، می( بزرگA4اده شود و ابعاد آن از کاغذ )چنانچه از نقشه استف

 در پیوست آورد. 

 شود.هاست، با اين تفاوت که عنوان آن در باالی جدول قید میها نیز همانند نمودارها و شكلجدول

 
 انشگاه هرمزگاند يوارهنشان: 1-2شكل 

 

 
 : دانشكده فني و مهندسي دانشگاه هرمزگان2-2شكل 
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 هندسه مخزن تحت فشار.: 3-2شكل 

 

 .rو هول  0.04 داراي حجم  هاي مختلفغيرخطي مخازن با جنس : بار كمانش1-2جدول 

 (Paبار کمانش غیرخطی )
 (mmضصامت )

s]45/45-45/[ s[90/0/90] فوالد ینیومآلوم 

    1 

    2 

    3 
 

 .r1.5و هول  0.04 داراي حجم  هاي مختلف: بار كمانش مخازن با جنس2-2جدول 

 (Paبار کمانش غیرخطی )
 (mmضصامت )

s]45/45-45/[ s[90/0/90] فوالد ینیومآلوم 

    1 

    2 

    3 
 

 .r2و هول   0.04داراي حجم  هاي مختلف: بار كمانش مخازن با جنس3-2جدول 

 (Paبار کمانش غیرخطی )
 (mmضصامت )

s]45/45-45/[ s[90/0/90] فوالد ینیومآلوم 

    1 

    2 

    3 
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 .rو هول  0.1 داراي حجم  هاي مختلف: بار كمانش مخازن با جنس4-2جدول 

 (Paبار کمانش غیرخطی )
 (mmضصامت )

s]45/45-45/[ s0][90/0/9 فوالد ینیومآلوم 

    1 

    2 

    3 

 يا زيرنويس 1پاورقي -2-4

صورت زيرنوويس در  را بهتوان آنای نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، میدرصورتی که عبارتی يا واژه

 هوا آناگرچه جزء ضروری نوشتارهای پژوهشی هستند، لیكن ماهیت ها همان صفحه ارائه نمود. زيرنويس

را در متن نوشته جای داد. همچنین بايد مشصصات منبع يا منابعی که در توان آنای است که نمیگونهبه

های التوین کوه در بدنوه موتن بوه زبوان       شود، در زيرنويس ارائه شود. کلیه نامقول میمتن از آن)ها( نقل

 شوند، بايد در زيرنويس به زبان اصلی آورده شوند.  ه میفارسی ارائ

صورت کوچك در قسمت باال و سمت چپ آن قرار ای که بهدر اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره

ها در هر گذاری زيرنويسشود. شمارهدارد، تحرير شده و در زيرنويس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می

 شود. آغاز می« 1»صفحه از 

هوا بايود بوا    انتصاب شود. زيرنوويس  ترکوچكاندازه  2تواند همان فونت بدنه متن و فونت زيرنويس می

سوتون ارائوه    2خط افقی از صفحه جدا شوند. در صورتی که تعداد شمارگان آن زياد است، بهتر است در 

زيرنويس را متناسب با زبان چین کرده و چین و زيرنويس انگلیسی را چپفارسی را راست شوند. زيرنويس

-گذاری در متن اصلی همیشه با شمارهکه اين شمارهگذاری کنید، درحالی)فارسی يا انگلیسی(      شماره

 های فارسی بايد انجام شود.

                                                 

1 Footnote 
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 در متن (التينانگليسي )هاي درج واژه -2-5

-بان فارسی ارائه موی های التین که در متن به زگونه که در قسمت زيرنويس اشاره شد، کلیه نامهمان

شوند، بايد در زيرنويس به زبان اصلی آورده شوند. چنانچه از عالئم اختصاری در متن استفاده شوود، بايود   

هوای التوین در بدنوه موتن از فونوت      (. برای کلمه6اشاره شود )پیوست  هاآندر قسمت فهرست عالئم به 

شود. عناوين هم با همین فونت و بوا انودازه اشواره    صورت معمولی استفاده به 12و با اندازه  تايمز نیورمن

 شده، تحرير شوند.   

 هاروابط رياضي و فرمول -2-2

-آيند، در داخل پرانتز به عودد شوماره  ترتیبی که در متن میطور جداگانه و بهها در هر فصل بهفرمول

لیوه پارامترهوای   شوود. ک چین و شماره آن در سمت راست ارائه میصورت چپشوند. فرمول بهمی گذاری

توان ها در ابتدای فهرست عالئم بايد تعريف شوند و چنانچه نیاز باشد، در خط بعد از فرمول نیز میفرمول

ای قرار گیرند که فرمول قرار گرفته پرداخت. توجه شود توضیحات فرمول در همان صفحه هاآنبه توضیح 

 Bهوا بوا فونوت    ها و شوكل ، جدولهافرمولره شمااست. هر فرمول در خطی جداگانه از متن تحرير شود. 

nazanin  و به صورت  12و اندازه قلمBold .قید شوند 

 عنوان نمونه :به

(5-3)                                                                                                        ,F ma 

 از فصل پنجم است. 3ول شماره که بیانگر فرم

استفاده  در صورتصورت ايتالیك تحرير شوند. االمكان بهها بايد حتیکار رفته در فرمولمتغیرهای به

نامه( توضیح داده شوند. برای مثال به بار در طول پايانهای خاص بايد ذيل فرمول )و حداقل يكاز عالمت

 توجه کنید: ذکر شدهنمونه 
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 Τ

15 3 , trac ( )nx v v u J x 
        

2مشتق دوم نسبت به زمان يعنی  که در آن منظور از 

2

d

dt
  ،,   ،ضرب داخلی دو بردارT  ترانهاده

dمشتق نسبت به مكان يعنی ماتريس، 
dx
  ، trac  رد يا تريس ماتريس و

1 ( )J x 
تابع بسل نوع يك  

 است.

 

از حالت معمولی و کوچك حروف استفاده  هاآنهای های مثلثاتی، هذلولوی و معكوسبرای تحرير تابع

 شود. مثال:

sin x           

 

 معمولی                   ايتالیك   

 توان اشاره کرد: های زير نیز به عنوان ويرايش صحیح میيا به نمونه

     
2

3 11 11
2 250

sin tan ,x y z        يا         2 31 11
2 250

sin arctan ,x y z   

 2 2 2 1 2sin 5 sinh tanh cosh ,x y y x y    

 موارد زير اشاره نمود:توان به هايی از ويرايش نادرست اين توابع میيا به عنوان نمونه، مثال

 
2

sin x 2sinx يا    

 ها و در متن بايد کامالً مشابه يكديگر باشند.اندازه، حالت حروف و متغیرهای استفاده شده در فرمول

 نامه فهرست مقاالت ارائه شده مستخرج از پايان -2-7

توان در اين قسمت به آن اشاره کرد. نحوه نگارش ا  شده باشد، میای استصرنامه مقالهچنانچه از پايان

 ترتیب زير است:به

 ، شماره دوره يا سال، شماره صفحات مقالهنام نشريه، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام،

ها همانند روشی که جهت گذاری مقالهبايد توجه داشت که در اين قسمت نیازی به شماره
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 های بصش مراجع صورت گرفته، نیست.گذاری مقالهشماره

 فهرست منابع فارسي و خارجي   -2-8

ها، نشريات و مقاالت مصتلف مورد استفاده نويسنده ها شامل فهرست کتابفهرست منابع و مرجع

 نامه است.منظور نگارش پايانبه

 هايي چند در خصوص ارائه فهرست منابعنكته -2-9

 ترتیب ارجاع در طول متن و به زمانهمصورت بهگذاری برای مراجع فارسی و انگلیسی شماره

 انجام شود.

 قرار گیرد. ]کروشه[گذاری به عدد صورت پذيرد و شماره در درون شماره 

 .در خصوص فونت و اندازه بدنه متن و عنوان همانند متن اصلی رفتار شود 

 نام نويسنده آن در نامه به فهرست منابع، عالوه بر ذکر نام کتاب و جهت ارجاع متن اصلی پايان

آن را به فهرست منابع ارجاع داد. دقت شود  ]کروشه[زيرنويس، الزم است با ذکر شماره درون 

نامه و جهت ای باشد که در متن پايانکه شماره رديف هر مرجع به طور صحیح و مطابق با شماره

 ارجاع متن به فهرست منابع صورت گرفته است.

 ترتیب خاصی طور صحیح و بهرجع، مشصصات کامل آن مرجع بهپس از تحرير شماره رديف هر م

 که آورده خواهد شد، قرار گیرد.

  در صورت تحرير التین، نصستین حرف از کلمات مربوط به نام و نام خانوادگی نويسندگان، نام

 ناشر، عنوان مقاله يا کتاب، عنوان نشريه و غیره با حروف بزرگ التین نوشته شود.

 منظور جلوگیری از طوالنی شدن جمالت از مصفف برخی کلمات ع خارجی، بهدر فهرست مناب

 .Volاستفاده شود. به خصوص کلماتی که به طور مكرر در فهرست تكرار شده است. از قبیل : 

به جای   .Science  ،Mechبه جای  .Journal ،Sciبه جای  .Volume  ،Jبه جای 
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Mechanical ... و 

  ،تحرير شود.« .»يك نقطه پس از تحرير هر مصفف 

 توانند مراجع را مطابق يكي از استانداردها رايج نيز تدوين كنند.دانشجويان مي 

 نحوه آوردن انواع فهرست مراجع   -2-9-1

 هاكتاب -2-9-1-1

 دقیقاً به همین ترتیبی که در زير ارائه شده است:

 ، ويرايش، محل نشر، ناشر، )سال نشر(عنواننام خانوادگی، نام، 

ترتیبی نام. اگر کتاب دارای دو يا سه نويسنده باشد نام خانوادگی و نام هر سه به نام خانوادگی، -1

صورت پس از هر نام خانوادگی و نام شود. دراينکه پشت جلد کتاب آمده است، نوشته می

عالمت ويرگول )،( قرار گیرد. اما اگر بیش از سه نويسنده داشته باشد، تنها نام اولین نويسنده 

شود. القاب و عناوينی از قبیل دکتر، به دنبال آن آورده می« ديگران»و کلمه و  شودذکر می

 شوند.حذف  می مؤلفاستاد، مهندس از جلوی نام 

صورت مورب )ايتالیك( و حرف اول عنوان کتاب عنوان کامل شامل زيرعنوان. عنوان کتاب به -2

 صورت حرف بزرگ التین باشد.به

 وادگی و نام مترجم پس از نام کتاب ذکر شود.اگر کتاب ترجمه باشد نام خان -3

 صورت مجموعه مقاالت باشد.که کتاب بهنام ويراستاران درصورتی -4

نام »مشصصات چاپ کتاب. در صورت وجود به ترتیب عبارت است از: تعداد جلدها، چاپ چندم،  -5

 )داخل گیومه(« سلسله انتشارات

 رت استفاده از جلد خاصی محل نشر. نام ناشر، تاريخ چاپ، شماره جلد در صو -6

صفحات ارجاع. اگر ارجاع تنها به يك صفحه از کتاب باشد ذکر همان شماره در انتها، اگر به چند  -7



گارش پايا  ي ي اارنااي  اردد و دتر  اهانهمنراهنماي تدوين و ن

 

22 

يا صفحات  121-131ص و در فارسی ص  pp.120-130صفحه متوالی ارجاع شود در التین

131-121 

 شوند.کلیه موارد ذکر شده با ويرگول از يكديگر جدا می -8

 مثال:

چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید  فرهنگ اصطالحات حقوقی التینی،انی، محمد، طالق [1]

 .1366بهشتی، 

 نويسنده: 2و دارای 

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

Cambridge, Cambridge University Press, 2004 

 هاي مجالتمقاله -2-9-1-2

 ، شماره دوره يا سال، شماره صفحات مقاله.نام نشريه، «عنوان مقاله»ام، نام خانوادگی، ن

 مثال:

[3] Low, B.K., “Reliability Analysis of Wedges”, Journal of Geotechnical 

and Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, 1997, pp. 498-505. 

 هاهاي كنفرانسمقاله-2-9-1-3

، محل نشر، ناشر، شماره عنوان مجموعه مقاالت )عنوان کنفرانس(، «مقاله عنوان»نام خانوادگی، نام، 

 جلد، سال، شماره صفحات.

 مثال:

، مجموعه مقاالت دومین سمینار علم، «نظام انتقال يا جذب تكنولوژی» حقیقت، بهروز،  ]4[

 .16، ص 1372، 1تكنولوژی و توسعه، تهران، دانشگاه صنعتی شريف،   
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 حصيليهاي تنامهپايان -2-9-1-4

 ، درجه تحصیلی، گروه، نام دانشكده، نام دانشگاه، سال.نامهعنوان پاياننام خانوادگی، نام، 

های فوالدی در های پلی اتیلنی به جای لولهچگونگی و بررسی استفاده از لولهنصیريان، علی،  ]5[

ه شهید چمران اهواز، نامه کارشناسی ارشد، گروه مكانیك، دانشكده مهندسی، دانشگا، پايانانتقال گاز

 .85اسفند 

 استانداردها -2-9-1-5

 ، کد و شماره استاندارد، سال.«عنوان»نام سازمان، 

[6] American Society  for Testing and Materials, “Standard Test Method 

for Hydroquinone in Vinyl Acetate”,  ASTM D2193,  1989. 

 هاي الكترونيكيمرجع -2-9-1-2

يا پديدآورنده اثر، عنوان مدرك، عنوان مرکز  مؤلفاينترنتی بايد مواردی از قبیل: در استناد به منابع 

يا سازمان انتشار دهنده، تاريخ انتشار و آدرس سايت گنجانده شود. در ضمن چون هر لحظه ممكن است 

 نشانی يك سايت تغییر کند، ضروری است تاريخ آخرين مشاهده نیز قید شود. 

 مجموعه مقاالت -2-9-1-7

، محل نشر، ناشر، تاريخ انتشار. تاريخ آخرين ويرايش )در صورت «عنوان کتاب»وادگی، نام،نام خان

 .]تاريخ مشاهده [، <نشانی دسترسی>، ]نوع رسانه[موجود بودن(. 

 مثال:

[7] Rijsberjen, C.J. Van, “Information Retrieval”, London, Butterworths, 

1976. 17 Aug 1999. 

[Online], <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.html>, [12 Feb 2004]. 
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 ها پيوست -2-13

 هاآننامه از طريق ارائه مطالبی است که آوردن ها، درك بهتر موضوع پايانکار بردن پیوستهدف از به

-ها، فرمهای آماری، تصويرها، نقشهها حاوی جدولتواند ايجاد گسستگی نمايد. پیوستدر متن اصلی می

اشاره شده است. چنانچه مطالب  هاآنای به گونها اطالعات مشابهی است که در متن اصلی بهها، ي

بندی نمود. در صورتی را به چند پیوست مصتلف طبقه هاآنتوان هايی باشند، میها دارای تفاوتپیوست

ه و به همراه که از مواد يا وسايل خاصی استفاده شود، بايد اين وسايل با ذکر نام شرکت عرضه کنند

 مشصصات کامل فنی در پیوستی جداگانه ارائه شوند.

 توان شماره يا نام پیوست همراه با عنوان آن را همانند عنوان هر قبل از شروع هر پیوست، می

 فصل در نظر گرفت.

 گذاری نمود. به عنوان مثال توان به کمك حروف ابجد يا حروف فارسی نامها را میپیوست

 پیوست   ...  وست ب،پیوست الف، پی

چین و پررنگ تحرير شود. در مورد فونت و اندازه آن به قسمت متن وسط« پیوست» واژه

 نامه )عنوان فصل( مراجعه شود.اصلی پايان

 گذاری های درون هر پیوست به ترتیب ذکر در متن پیوست شمارهها و جدولها، شكلفرمول

 شود.شامل شماره پیوست می هاآنشده و شماره 

 نامه فارسي به انگليسي واژه -2-11

ناموه از  در اين قسمت چنانچه واژگان خاصی که برای خواننوده آشونا نبووده يوا توسوط مجوری پايوان       

شوود. بورای   نامه مورد استفاده قرار گرفته است، بیان میانگلیسی به فارسی برگردان شده و در متن پايان

شود. در ستون سمت راست ز جدولی با دو ستون استفاده میا هاآنبیان واژگان فارسی و معادل انگلیسی 

شوود.  به ترتیب حروف الفبائی فارسی، واژه فارسی و مقابل آن در ستون سمت چپ، واژه اصولی قیود موی   
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نازنین يوا  -Bو برای واژگان فارسی از فونت  11اندازه  1برای تحرير واژگان انگلیسی از فونت تايمز نیورمن

B-  زر ياB- استفاده شود. 12با اندازه لوتوس 

 نامه به زبان انگليسي  چكيده پايان  -2-12

تحريور   4بايد متن چكیده فارسی را عیناً به زبان انگلیسوی برگردانوده و در فورم    انگلیسی  2در چكیده

 متر منفرد انتصاب شود. ها يك سانتیخط یاستفاده شود. فاصله 12فونت تايمز نیورومن و اندازه  نمود.

 وان به زبان انگليسي صفحه عن -2-13

عنوان داخلی فارسی است. فونوت آن توايمز نیوورومن و سواير مووارد       یاين صفحه عیناً ترجمه صفحه

 شود )پیوست د(.های دکترا تهیه مینامهمشابه صفحه مذکور است. اين صفحه فقط برای پايان
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 چكيده -3-1

 هدف و اهمیت موضوع تحقیق 

 هاتوصیف مصتصر روش 

 های اصلی و مسائل جديديافته 

 تفسیری از اهمیت نتايج 

 

 مسئلهفصل اول: مقدمه و هرح  -3-2

 موضوع پژوهش -1-1

 اهمیت و ضرورت -1-2

 مسئلهبیان  -1-3

 اهداف -1-4

 هاها، فرضیات اولیه و محدوديتها يا فرضیهپرسش -1-5

 تعريف اصطالحات و مفاهیم مهم -1-6

 نامهيانساختار پا -1-7

 

 هاي پيشينفصل دوم: مرور پژوهش -3-3

 مقدمه -2-1

 و موضوع پژوهش مسئلهمعرفی  -2-2

 مسئلهبررسی سوابق پژوهش مرتبط با  -2-3

 ضرورت و داليل کار پژوهش فعلی در مقايسه با کارهای قبلی -2-4
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 بیان مشصص هدف کار پژوهشی و روش انجام کار -2-5

 

 فصل سوم: مبناي نظري و روش انجام پژوهش  -3-4
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