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فهرستها خودداري کنيد.
(در چکيده پاراگرا بندي وجود ندارد)
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 کار چگونه انجام شده و چه نتايجی از ن بدست مده؟کييد واژهها :نگارش ،پاياننامه ،رساله ،گزارش
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فصل اول :مقدمه

فصل :1مقدمه
فصل مقدمه با تعريف مسئله مورد بررسی غاز میشود و با مرور پيشينه موضهوع و مهرور مراجهع ادامهه
میيابد .سپس بهاختصار بيان میشود که در پرو ه انجامشده ،که گزارش ن در حال تهدوين اسهت ،چهه
ديدگاه يا راهکاري نسبت بهه مسهئله (موضهوع) مهورد بررسهی وجهود داشتهاسهت .پهس از ن محتهواي
فصلهاي بعدي گزارش بيان میشود و در نهايت با اشارهاي به نتايج بدست مده خاتمه میيابد .در ادامهه
مقدمه گزارش حاضر بهطور نمونه ورده شدهاست.
بهمنظور يکسانسازي ساختار گزارشنويسی پرو ههاي دانشجويی ،تهيه يک الگهوي نگارشهی کهه ضهمن
موزش نکات مورد نياز براي تهيه گزارشهاي فنی ،بهعنوان يک الگو ( )Templateمهورد اسهتفاده قهرار
گيرد ،مورد توجه میباشد .در اين خصوص تاکنون فعاليتهاي پراکندهاي انجام شدهاست .اغلب الگوهايی
که تاکنون تدوين شده ،فقط چهارچوبهاي ظاهري نظير حاشيه صفحات ،نوع و شهماره قلمهها و مهوارد
ديگري از اين قبيل را مشخص میکند و فاقد توضيحات موزشی در خصوص روش تهيه گزارش ،قواعهد
نگارشی و قواعد ماشيننويسی میباشد .در اين مستند ،روش تهيه گزارش ،قسمتها و بخشهاي مختلف
ن ،انواع قلمها و اندازه نها ،قواعد نگارشی و قواعد ماشيننويسی بهطور مفصل ارائه شدهاست.
پس از مقدمه ،در فصل دوم مشخصات يک نوشته خوب و مراحل نگارش ،بهاختصار بيان شدهاسهت.
در فصل سوم برخی نکات نگارشی از جملهه شهيوه امهالي صهحيح فارسهی و قواعهد نشهانهگذاري ،بيهان
شدهاست .تذکرات مربوط به چگونگی سبکها ،قلم ،اندازه قلمها ،همچنين فاصلهها ،ويهرايش و نرمافهزار
مجاز براي تهيه گزارشها ،در فصل چهارم با عنوان فنون ماشيننويسی بيان شدهاست .در فصهل پهنجم،
نکات مربوط به بررسی ساختار گزارش و تذکرات الزم ورده شدهاست .بهمنظور تکميل سهاختار گهزارش
در فصل ششم جمعبندي و نتيجهگيري ارائه شدهاست .در انتها مراجع و همچنين پيوسهتها بههصهورت
نمونه قرار داده شدهاست.
بهمنظور استفاده صحيح از اين الگو ،الزم است قبل از هير اقيدام  ،تميام صيفحات آن را
بهطور دقيق مطالعه کنيد.
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فصل :2محتوا و مراحل نگارش
دقت کنيد که پس از عنوان فصل بايد حداقل يک جمله نوشته شهود و نمیتهوان مسهتقيماع عنهوان يهک
بخش را نوشت (همين طور پس از عناوين بخشها و زيربخشها) .بهطور نمونه به جمله زير دقت کنيد.
در اين فصل نکات مربوط به نحوه نگارش يک نوشته خوب در دو بخش اصلی زير بيان میشود:


مشخصات يک نوشته خوب



مراحل نگارش
مشخصات يك نوشته خوب

1.2

اگر چه براي همه انواع نوشتهها ،مشخصات و ويژگیهاي واحد و معينی نمیتوان ذکر کرد ،با ايهن حهال
میتوان خصوصيات يک گزارش را از دو جهت بررسی کرد:


از حيث مفهوم ،محتوا و پيام



از حيث سبک نگارش و يين درستنويسی

1.1.2

از حيث مفهوم ،محتوا و پيام

يک گزارش بايد قبل از هر چيز بهلحاظ علمی از غناي الزم برخوردار باشد .يعنهی پيهام روشهنی داشهته
باشد و از پيشزمينه علمی ،بيان داليل و اقداماتی که سبب تدوين گزارش شده و نتيجههگيهري شهفا ،
بهره ببرد .مقدمه و جمعبندي گزارش نبايد چنان طوالنی باشد که هد اصلی را تحت تاثير قرار دهد.
2.1.2

از حيث سبك نگارش و آيين درستنويس

گزارش خوب ،نوشتهاي است که در ن موارد زير رعايت شده باشد:


سادهنويس

سادگی از ضروريات يک نوشته است .نويسنده بايد ساده ،روان و در عهين حهال شهيوا و رسها بنويسهد و
عبارات مبهم ،جمالت پيچيده و کلمات نامانوس در نوشته خود بهکار نبرد .اگر چه افراط در اين امر نيز،
نام و نام خانوادگی نويسنده" ،عنوان پاياننامه" ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،شهريور 98

فصل دوم :محتوا و مراحل نگارش

3

به شيوايی نوشته صدمه میزند .همچنين دقت در پاراگرا بندي مهتن نيهز کمهک شهايانی بهه روانهی و
سادگی فهم مطلب میکند .پاراگرا هاي طوالنی نيز مانند جمالت طوالنی میتوانند خستهکننده باشهند
و خواننده را سردرگم کند .يک پاراگرا نبايد بيش از  10تا  15سطر را به خود اختصاص دهد.
براي سادهنويسی بايد تا حد امکان از بهکارگيري کلمات «میبايست»« ،بايستی»« ،گرديد»« ،بهوده
باشد» و مانند نها که تکلف ور ،غلط مصطلح و يا غيرشيوا هستند ،بهجاي «بايد»« ،است»« ،شد» و مثل
نها ،اجتناب شود .همينطور« ،درجهت» نمیتواند جايگزين خوبی براي کلمه روانی مثل «براي» باشهد.
کلمات روان و ساده میتوانند اغلب مفاهيم را براحتی منتقل کنند .استفاده از کلمات دشوار و غيرمعمول
چنانچه توجيهی روشن وجود نداشته باشهد ،موجهب پيچيدهشهدن و ايجهاد اشهکال در فههم خواننهده و
همچنين اتال وقت و انر ي وي خواهد شد.


وحدت موضوع

نويسنده بايد در سراسر نوشته از اصل موضوع دور نيافتد و تمام بحهثهها ،مثهالهها و اجهزاي نوشهته بها
هماهنگی کامل ،پيرامون موضوع اصلی باشد و تاثيري واحد در ذهن خواننده القا کند.


نقل صحيح و بهموقع از سخن ديگران

اگر مطلب يا گفتاري از شخصی عيناع در گزارش نقل میشود ،بايد ن مطلب داخل گيومه قرار گيرد و بها
ذکر ماخذ و شماره صفحه ،به ن اشاره گردد.


اختصار

گزارش بايد تا حد امکان ،مختصر و مفيد باشد و از بحثهاي غيهر ضهروري در ن پرهيهز شهود .نوشهتن
مطالب ارزشمندي که هيچ ربطی به موضوع گزارش ندارد ،فاقد ارزش علمی میباشد.


پرهيز از واژههاي دشوار و بيگانه

بايد از کاربرد لغات و اصطالحات دشوار ،دور از ذهن و بدون معناي روشن در گزارش اجتناب شهود و تها
حد امکان بهجاي لغات بيگانه ،از معادلهاي فارسی نها استفاده شود.


امالي صحيح کيمات
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در صحت امالي وا هها و وصل و فصل ترکيبها ،بايد دقت شود و از بهکارگيري کلماتی کهه نويسهنده از
امالي درست نها اطمينان ندارد ،پرهيز شود.


نکات دستوري

در سراسر گزارش بايد قواعد دستوري رعايت شود و ارکان و اجزاي جمله در جهاي مناسهب خهود ورده
شود.


قواعد نشانهگذاري

رعايت قواعد نشانهگذاري سبب میشود که بيان نويسهنده روشهن باشهد و خواننهده بسههولت مطالهب را
مطالعه و درک کند.


توجه به مخاطب

بايد همواره نويسنده مخاطب خود را در برابهر خهود تصهور کنهد .بهدين مفههوم کهه نوشهته وي بايهد از
يکپارچگی الزم برخوردار باشد و همچنين تمامی معلومات ذهنی الزم براي درک مطالب مورد بحث را ،از
قبل براي مخاطب فراهم کند.

 2.2مراحل نگارش
هر متن علمی معموالع بر اساس نظم و ترتيبی تدوين میشود که از ن به مراحل نگارش میتهوان تعبيهر
کرد .اين مراحل عبارتند از:


تهيه طرح

طرح هر گزارش عبارت است از نقشه کار يا فهرست نکات اصلی بهترتيبی که بايد نوشته شود .از ايهن رو
بايد نخست رئوس مطالب مشخص و سپس بهصورت زير مرتب شود:
 -1اولويت نکته اول و نکات پس از ن ،نسبت به نکتههاي بعدي
 -2ارتباط معنايی و تناسب هر نکته با نکتههاي قبل و بعد از ن


گردآوري اطالعات
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پيش از غاز نگارش بايد راهها و چگونگی دسترسی به منابع بررسی شود .براي تهيه گزارش ،بهتهر اسهت
حين انجام مطالعاتی که بهمرور صورت میگيرد ،از مطالبی که به ذهن میرسد ،يادداشتبرداري شود.


تهيه پيشنويس



اصالح پيشنويس از نظر انشاي و دستوري ،نقطهگذاري و محتوا



ماشينکردن گزارش



بررس دقيق گزارش ماشينشده
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فصل :3نگارش صحيح
از نجا که نگارش صحيح يک گزارش در فهم ن بسيار موثر میباشد ،در اين فصل بهه برخهی از قواعهد
کلی نگارش فارسی پرداخته میشود .اين قواعد را میتوان در دو موضوع زير مورد بررسی قرار داد:


فارسینويسی



امالي صحيح فارسی



قواعد نشانهگذاري

 1.3فارس نويس
در حد امکان سعی کنيد به جاي کلمات غيرفارسی از معادل فارسی استفاده کنيد ،بهويژه در مواردي که
معادل فارسی مصطلح و رايج است .بهطور مثال استفاده از کلمه «لذا» بهجاي «براي همين» يا «بههمين
دليل» توجيهی ندارد .همچنين کلمه «پردازش» زيباتر از «پروسس» و معهادل فارسهی «ريهزپردازنهده»
مناسبتر از «ميکروپروسسور» است .در اينگونه موارد چنانچه احتمال عدم شنايی خواننهده بها معهادل
فارسی وجود دارد ،يا اصطالح غيرفارسی معمولتر است ،در اولين ظهور کلمه فارسی ،اصل غيرفارسی ن
بهصورت پاورقی ورده شود .اگر بهناچار بايد کلمات انگليسی در البهالي جمالت گنجانهده شهوند ،از ههر
طر يک فاصله بين نها و کلمات فارسی درنظر گرفتهه شهود .چنانچهه در گهزارش از مختصهرنويسهی

1

استفاده شود ،الزم است در اولين استفاده ،تفصيل ن در پاورقی ورده شود.

 2.3امالي صحيح فارس
رعايت امالي صهحيح فارسهی بهه مطالعهه و درک راحهتتر يهک گهزارش کمهک میکنهد .همچنهين در
نوشتههاي فارسی بايد حت االمکان از همزه « ء ،أ ،ؤ ،ة ،إ ،ئ» استفاده نشهود .بههعنوان مثهال «اجهزاء
موشک» و « ئين نگارش» غلط ،اما «اجزاي موشک» و « يين نگارش» صحيح میباشد.

Abbreviation.
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 3.3قواعد نشانهگذاري
منظور از نشانهگذاري بهکاربردن عالمتها و نشانههايی است که خواندن و فهم درست مطالهب را سهان
میکند و به رفع پارهاي ابهامها ،که از عدم انعکاس دقيق و روشن عناصر گفتاري در نوشته پديد می يد،
کمک میکند .نشانههاي معمول و متداول در زبان فارسی عبارتند از:
 1.3.3ويرگول

ويرگول نشانه مکث يا وقفی کوتاه است و اغلب در موارد زير بهکار میرود:
 هنگامیکه میخواهيم خواننده يک لحظه مکث کرده و سپس به خوانهدن جملهه ادامهه بدههد.
بهطور مثال در ميان دو کلمه که احتمال داده شود خواننده نها را با کسهره اضهافه بخوانهد يها
نبودن ويرگول موجب غلطخوانی شود.
 در بين عبارتها و جملههاي غيرمستقلی که با هم در حکم يک جمله کامل باشد.
 در موردي که کلمه يا عبارتی بهعنوان توضيح ،در ضمن جمله يا عبارت ديگر ورده شود.
 جداکردن بخشهاي مختلف يک نشانی يا مرجع يک نوشته
قبل از ويرگول نبايد فاصله گذاشته شود و پس از ن يک فاصله (و نه بيشتر) الزم است.
 2.3.3نقطه

قبل از نقطه نبايد فاصله گذاشته شود و پس از ن يک فاصله (و نه بيشتر) الزم است.
 3.3.3دو نقطه

قبل از دونقطه نبايد فاصله گذاشته شود و پس از ن يک فاصله (و نه بيشهتر) الزم اسهت .مهوارد کهاربرد
دونقطه عبارتند از:
 پيش از نقل قول مستقيم
 پيش از بيان تفصيل مطلبی که به اجمال بدان اشاره شدهاست.
 بعد از وا هاي که معنی ن در برابرش ورده و نوشته میشود.
 پس از کلمات تفسيرکننده از قبيل «يعنی» و ...
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 4.3.3گيومه

 وقتی که عين گفته يا نوشته کسی را در ضمن نوشته و مطلب خود می وريم.
 در غاز و پايان کلمات و اصطالحات علمی و يا هر کلمه و عبارتی که بايد ممتاز از قسهمتهاي
ديگر نشان داده شود.
 در ذکر عنوان مقالهها ،رسالهها ،اشعار ،روزنامهها و ...
 5.3.3نشانه سوال

قبل از «؟» نبايد فاصله گذاشته شود و پس از ن يک فاصله (و نه بيشتر) الزم است.
 6.3.3خط فاصيه

 براي جداکردن عبارتهاي توضيحی ،بدل ،عطف بيان و ...
 بهجاي حر اضافه «تا» و «به» بين تاريخها ،اعداد و کلمات
 7.3.3سه نقطه

اين عالمت براي نشاندادن کلمه يا کلمات يا جمالت حفظشده و يا افتادگیها ،در وسط و يا خر مطلب،
بهکار میرود.
 8.3.3پرانتز

 بهمعنی «يا» و «يعنی» و در وقتی بهکار میرود که کلمه يا عبهارت را بهراي تبيهين و توضهيح
بيشتر کالم بياورند.
 وقتی که نويسنده بخواهد گاهیهاي بيشتر (اطالعات تکميلی) به خواننده عرضه کند.
 براي ذکر مرجع در پايان مثالها و شواهد.
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فصل :4فنون ماشيننويس
پس از نوشتن يک گزارش و گاهی همزمان با ن الزم است که نسخه ماشينی گزارش تهيه شود .در تهيه
نسخه ماشينی نيز توجه به يک سري نکات حائز اهميت است .بديهی اسهت ايهن نکهات فهار از مبحهث
نگارش گزارش است و تنها براي تهيه يک نسخه ماشينی مناسب و واحد پيشنهاد میشود.

1.4

سبكها ،قيمها ( )Fontو اندازه قيمها

اين فايل الگو از اجزاي مختلفی تشکيل شدهاست .بهطور مثال يک پاراگرا  ،يک عنوان ،زيرنهويس يهک
شکل هر کدام يکی از اجزاي اين گزارش هستند .اجزاي مختلف خصوصيات مختلفی دارند (بهطور مثهال
اسم قلم و اندازه قلم از خصوصيات اجزا هستند) .اجزاي مشابه خصوصيات مشابهی دارند و يک خانواده را
ايجاد میکنند (مثل خانواده عناوين فصلهاي گزارش يا خانواده زيرنويسهاي شکلها) .بهه خصوصهيات
يک خانواده از اجزاي گزارش يک سبک ( )Styleگفته میشود .بهعبارت ديگر سبک نوشتهشدن اجهزاي
مختلف گزارش با هم فرق میکند و به اين بستگی دارد که عضو کدام خانواده باشند .براي اينکهه بدانيهد
در اين گزارش چه سبکهايی از قبل تعريف شده و شهما میتوانيهد از نهها اسهتفاده کنيهد ،بها فشهردن
همزمان کليدهاي  .Alt+Ctrl+Shift+sپنجره  Style and Formattingدر سمت راسهت صهفحه ،بهاز
میشود .اگر با موس روي همين نقطه از گزارش ،که در حال مطالعه ن هستيد ،کليک کنيد ،در پنجهره
سمت راست ،سبک اين پاراگرا را مشاهده خواهيد کهرد (سهبک  .)Normalسهبک سهاير اجهزاي ايهن
گزارش نيز بههمين صورت قابل مشاهده است.
در تعريف سبکهاي مختلف اين گزارش از قلمههاي Nazanin ،و  Times New Romanاسهتفاده
شدهاست که خصوصهيات کامهل نهها در بخشههاي بعهدي تشهريح میگهردد( .هرچنهد از نظهر تبهديل
متن  wordبه  pdfبهتر است به جاي  Nazaninاز  B Nazaninاستفاده شود .چرا کهه  pdfبها قلهم
 Nazaninدر کامپيوتر هاي ديگر ممکن است مشکل "بازشدن" داشته باشد).
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1.1.4

قيمهاي فارس

اندازه و سبک قلمهاي فارسی قابل استفاده در قسمتهاي مختلف يک گزارش در جدول  1.4نشان داده
شدهاست.
جدول  1.4قيمهاي فارس
موقعيت استفاده از قلم

اندازه قلم

نام سبک

Bold

عنوان فصل

Nazanin 20

Heading1



متن گزارش

Nazanin 14

Normal

زيرفصل 1

Nazanin 18

Heading 2



زيرفصل 2

Nazanin 16

Heading 3



زيرفصل 3

Nazanin 14

Heading 4



زيرفصل 4

Nazanin 13

Heading 5



زيرفصل 5

Nazanin 13

Heading 6



عنوان جداول

Nazanin 13

*Table Title



عنوان اشکال

Nazanin 13

*Pic Title



متن جداول

Nazanin 13

*In Table

متن جداول راستنويس

Nazanin 13

*In Table R

متن اشکال

Nazanin 13

*In Pic

مراجع (قسمت عادي)

Nazanin 13

*FarsiRef

مراجع (قسمت پررنگ)

Nazanin 13

*RefB

توضيحات کد برنامهنويسی

Nazanin 11

*CodeComment

عنوان جداول پيوست

Nazanin 13

*App Table Title



عنوان اشکال پيوست

Nazanin 13

*App Pic Title





نام و نام خانوادگی نويسنده" ،عنوان پاياننامه" ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،شهريور 98

11

فصل چهارم :فنون ماشيننويسی

2.1.4

قيمهاي التين

اندازه و سبک قلمهاي التين قابل استفاده در قسمتهاي مختلف يک گزارش در جدول  2.4نشهان داده
شدهاست.
جدول  2.4قيمهاي التين.
موقعيت استفاده قلم

اندازه قلم

سبک

متن گزارش

13 Times New Roman

Normal

زيرفصل 1

17 Times New Roman

Heading 2



زيرفصل 2

15 Times New Roman

Heading 3



زيرفصل 3

13 Times New Roman

Heading 4



زيرفصل 4

12 Times New Roman

Heading 5



زيرفصل 5

12 Times New Roman

Heading 6



عنوان جداول

12 Times New Roman

*Table Title



عنوان اشکال

12 Times New Roman

*Pic Title



متن جداول

12 Times New Roman

*In Table

متن جداول راستنويس

12 Times New Roman

*In Table R

متن اشکال

12 Times New Roman

*In Pic

مراجع (قسمت عادي)

12 Times New Roman

*EnRef

مراجع (قسمت پررنگ)

12 Times New Roman

*RefB

توضيحات کد برنامهنويسی

10 Courier New

*CodeComment

کد برنامهنويسی

10 Courier New

*Code

کد برنامهنويسی (پررنگ)

10 Courier New

*CodeBold



عنوان جداول پيوست

12 Times New Roman

*App Table Title



عنوان اشکال پيوست

12 Times New Roman

*App Pic Title
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 2.4فرمولها (روابط رياض )
براي نوشتن روابط رياضی ،ابزار  Equationاز کار يی خوبی برخوردار است .تمامی نمادهاي موردنيهاز در
اين ابزار پيشبينی شدهاست .سادهترين راه براي نوشتن فرمولها اين است که سطر يکهی از فرمولههاي
نوشتهشده در اين الگو را در هر جا که میخواهيد فرمولی بنويسيد کپی کنيد و سپس فرمول کپیشده را
تغيير دهيد .با انتخاب شماره فرمول و زدن کليد  F9شماره فرمول بهروز میشود .زمانیکه چند رابطه را
بهصورت متوالی تايپ میکنيد ،براي اولين رابطه ،از سبک * ،EquaStartبهراي روابهط ميهانی از سهبک
* EquaMidو براي رابطه پايانی از سبک * EquaEndاستفاده کنيد .به اين ترتيب فاصله عمودي قبل
و بعد از فرمول اول و فرمول خر و همچنين فاصله عمودي بين فرمولههاي ميهانی بهشهکلی هماهنهگ
تنظيم خواهد شد .براي درک بهتر اين موضوع به فواصل عمودي فرمولهاي زير با يکديگر و با متن قبل
و بعد از نها توجه کنيد.
()1.4

𝑎𝑚 = 𝐹

()2.4

𝐸 = 𝑚c 2

()3.4

)𝑥(∫ cos(𝑥)d𝑥 = sin

براي نوشتن يک رابطه به تنهايی از سبک * Equationاستفاده کنيد.
1.2.4

قيم و سبك فرمولها

در تنظيم قلم و سبک فرمولها از الگوي ارائهشده در جدول  3.4پيروي میشود .اين الگهو بها تنظيمهات
پيشفرض نرمافزار  Wordهماهنگی دارد .اما چنانچه تنظيمات نرمافزار  Wordتغييهر داده شهده و الزم
باشد که دوباره بهصورت جدول مذکور تنظيم شود.
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جدول  3.4قيم و سبك فرمولها.
Bold Italic

مثال
𝑥
)𝑥(𝑓
𝛼
Ω
𝑢A𝐱 + b
12
if 𝑎 > 1
𝐸 = 𝑚𝑐 2






5 N/cm2
𝑥∫ 𝑥d
) sin( x

قلم

سبک

مورد کاربرد

Variable
Variable
Cambria Math
Function
Function
Cambria Math
L.C.Greek
L.C.Greek
Cambria Math
U.C.Greek
U.C.Greek
Cambria Math
Matrix-Vector
Matrix-Vector Cambria Math
Number
Number
Cambria Math
Text
Normal Text Cambria Math
Constant Parameter Normal Text Cambria Math
Unit
Normal Text Cambria Math
Math Operator
Normal Text Cambria Math
Math Function
Normal Text Cambria Math

 3.4فاصيههاي افق و عمودي
تنظيم فاصلهها به خوانايی متن ،تفکيک مناسب بخشهاي مختلف يک گزارش و زيبايی صفحات کمهک
میکنهد .دقت کنيد که در اين گزارش الگو ،تنظيم فاصيهها بهطور کامل انجام شده و نيازي بيه
انجام دوباره آن نيست .با اين وجود در ادامه فاصلههاي تنظيمشده در اين گزارش تشريح میشود.
 1.3.4فاصيه کي از چهار طرف کاغذ

حاشيه از باال  ،1/2از پايين  ،1/2از چپ  1و از سمت راست کاغذ  1/2اينچ درنظر گرفته میشود .توجهه:
 1اينچ برابر  2/54سانتیمتر و  1/2اينچ برابر  3/05سانتیمتر میباشد.
 2.3.4فاصيه خطها
فاصلة بين خطها را از طريق  Format-Paragraphتنظهيم کهرده و  Line Spacingن را 1.2 Lines

انتخاب میکنيم .کافی است اين کار يک بار روي سبک  Normalاعمال گردد.
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 3.3.4فاصيههاي تفکيكکننده

با تنظيم فاصلهها میتوان تفکيک بخشهاي مختلف يک گزارش را سادهتر کرد تها هنگهام مطالعهه درک
مطالب گزارش سانتر باشد .برخی از فاصلههايی که بهمنظور تفکيک پاراگرا ها و عناوين بهکار میرود،
بهشرح زير میباشد.
 قبل از هر پاراگرا يک فاصله عمودي به اندازه  6 ptقرار میگيرد .اين فاصهله بايهد بهصهورت
دستی وارد شود.
 پاراگرا اول که در زير عنوان ورده میشود ،از اول خط شروع شده و ساير پهاراگرا هها بها 5
فاصله خالی ( )Spaceاز سر سطر شروع میشوند.
 قبل از هر تيتر (بخش /زيربخهش /زيهرزيهربخهش) يهک فاصهله عمهودي بههترتيهب بهه انهدازه
( )15/20/27 ptقرار میگيرد .فاصله عمودي قبل از عنوان فصل 30 pt ،میباشد.

 4.4فواصل بين کيمات
خيلی اوقات استفاده يا عدم استفاده از فاصله ضروري است که در ادامه به مواردي از ن اشاره میشود.
 -1گذاشتن بيش از يک فاصله ( )Spaceبين کلمات مجاز نيسهت .بههعنوان مثهال «اصهول نگهارش»
صحيح ،و «اصول نگارش» غلط میباشد.
 -2قبل از عنوان اشکال و جداول و پس از شماره شکل يا جدول ،دو فاصله خالی قرار میگيرد.

 5.4جدا نوشتن کيمات بدون گذاشتن فاصيه بين آنها
گاهی الزم است اجزاي يک کلمه از يکديگر جدا نوشته شوند ،بدون نکه بين نها فاصهله گذاشهته شهود
(مثل کلمه «میشود» يا «جدانوشتن») .به اين منظور بين دو بخهش کلمهه مهورد نظهر از > <Ctr+-يها
> )SS( <Shift+Spaceاسهههتفاده کنيهههد .اگهههر از  windows xpاسهههتفاده میکنيهههد و دکمهههه
> <Shift+Spaceرايانه شما فعال نيسهت (يعنهی اجهزاي يهک کلمهه را بهدون فاصهله از يکهديگر جهدا
نمیکنههد) ،الزم اسههت کههه فايههل  kbdfa.dllهمههراه بهها ايههن الگههو را از طريههق  Safe Modeدر مسههير
 windows\system32روي فايل موجود به همين نام  Overwriteکنيد.
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تقريباع تمامی کلمات مرکب در زبان فارسی بايد از هم جدا نوشته شوند؛ به اسهتثناي صهفات فهاعلی
مانند «عملگر»« ،باغبان» و يا «دانشمند» و کلماتی نظير «اينکهه» « ،نهها» .در ادامهه بهه نمونهههايی از
مواردي که بايد اجزاي يک کلمه جدا ،اما بدون فاصله نوشته شوند ،اشاره میشود:.
 -1در افعال مضارع و ماضی استمراري که با «مهی» شهروع میشهوند ،الزم اسهت کهه در عهين جهدا
نوشتن« ،می» از بخش بعدي فعل جدا نيافتد .براي اين منظور بايد از «فاصله متصل» اسهتفاده و
«می» در اول فعل با  SSاز ن جدا شود .بهطور مثال «میشود» بهجاي «می شود».
« -2ها»ي جمع بايد از کلمه جمع بستهشده جدا نوشته شود؛ مگر در برخی کلمات مانند « نها» .اين
امر در مورد کلمات غيرفارسی که وارد زبان فارسی شدهاند و با حر «ها» جمع بسهته میشهوند،
مانند «کانالها» يا «فرمولها» مورد تاکيد است.
 -3حرو اضافه مانند «به» وقتی بهصورت ترکيب ثابت همراه کلمه بعد از خود ورده میشوند ،بهتر
است با  SSاز ن جدا شوند .مانند «بهصورت»« ،بهعنوان» و «بهلحاظ» .الزم به ذکر است هنگامی
که حر اضافه «به» با کلمه بعد از خود معناي قيدي داشته باشد ،مثل «بشدت» يا «بسهادگی»،
بهتر است که بهصورت چسبيده نوشته شود.
 -4کلمات فارسی نبايد با قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس «پيشهنهادها» صهحيح و «پيشهنهادات»
اشتباه است.
 -5اسمها و صفتهاي دوقسمتی مثل «خطچين» و «نوشتهشده» با  SSاز هم جدا میشود.
 -6شناسهها با  SSاز کلمه اصلی جدا میشود .مثل «شدهاند» و «شدهاست».
« -7است» هنگامی که نقش شناسه را داشته باشد توسط  SSاز قسمت اصلی جهدا میشهود .ماننهد
«گفتهاست».
 -8بند قبل نبايد باعث افراط در استفاده از فاصله متصل شود .مثالع عبارت «نوشته میشود» صحيح و
عبارت «نوشتهمیشود» غلط است.
 -9فعلهاي دوکلمهاي که معناي اجزاي نها کامالع با معناي کل متفاوت است ،بهتر است که با  SSاز
هم جدا شوند.
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 -10کلمات مرکب مثل کلمه «دوکلمهاي» در عبارت «فعلهاي دوکلمهاي» و «يادداشتبرداري»
 -11مصدرهاي دو قسمتی با  SSاز هم جدا میشوند .مثل «ذوبکردن» و «واردکردن».
 -12صفات تفضيلی مثل « سانتر»

 6.4فهرست گزارش ،فهرست شکلها و فهرست جداول
اگر از اين الگو براي تهيه گزارش استفاده کنيد ،پس از اتمام گزارش يا در حين تکميل ن میتوانيهد بها
راستکليک روي فهرست فعلی ،ن را بهروز کنيهد (توسهط گزينهه  .)update fieldفهرسهت جهداول و
اشکال نيز بههمين صورت قابل بهروزشدن میباشد.

 7.4سربرگ و تهبرگ )(Header and Footer

سربرگ و تهبرگ را میتوان از منوي  Viewانتخاب کرد .به قابهايی کهه در قسهمت بهاال و پهايين بهاز
میشود ،بهترتيب سربرگ و تهبرگ گفته میشود .در سمت راست سربرگ ،عنوان هر فصهل و در سهمت
چپ شماره صفحه نوشته میشود .در زير اين دو قسمت يک خط پررنگ قهرار میگيهرد .در تههبرگ ،بهه
ترتيب نام و نام خانوادگی نويسنده(گان) گزارش ،عنوان گزارش (يا عنوان پرو ه) ،نوع پرو ه (مثالع پهرو ه
پايانی درس  ،)...نام دانشگاه ،نام دانشکده و ماه و سال تهيه گزارش نوشته میشود .بهطور مثال:
زينب رامشانی" ،استفاده از فيلترهاي فازي براي کاهش نويز تصاوير" ،پرو ه پايانی درس کنتهرل فهازي،
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،دانشکده مهندسی برق ،شهريور .1398
دقت کنيد هنگاميکه عنوان يک فصل را در سربرگ تنظيم میکنيد ،عنهوان فصهلهاي ديگهر تغييهر
نمیکند .دليل ن اين است کهه فصهلهاي مختلهف گهزارش توسهط  Section Breakاز يکهديگر جهدا
شدهاند .اين کار از طريق  PAGE LAYOUT>Next Pageدر انتهاي هر فصل انجام شدهاست .تعريف
بخشهاي مختلف در يک گزارش ،اين امکان را فراهم می ورد که هر بخش سربرگ و تهبرگ خاص خود
داشته باشد .هنگاميکه به اين ترتيب بخشهاي مختلفی را براي گزارش تعريف میکنيم ،هر بخش بهطور
پيشفرض ،خصوصيات بخش قبلی خود را دارد .پس از تعريف بخش جديد ،اگر روي سربرگ دوبار کليک
کنيد ،در فسمت  Toolbar Optionsاز جعبه  Header and Footerخواهيد ديد که گزينهه Link to
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 Previousفعال است .اگر بخواهيد خصوصيات اين بخش جديد مستقل از بخش قبلی باشد ،بايهد ايهن
گزينه را غير فعال کنيد .در غير اينصورت با تغيير محتواي سربرگ ،محتواي سربرگ بخش قبل نيز تغيير
خواهد کرد .در مورد تهبرگ نيز چنين است.

 8.4جداول ،منحن ها ،شکلها و مراجع
جداول و اشکال هر فصل بايد از شماره  1بههمراه شماره فصل مربوطهه شهمارهگذاري شهود و در داخهل
متن (بالفاصله پس از پاراگرافی که به ن شکل يا جدول ارجاع داده شده) ورده شود .بهراي نوشهتههاي
داخل جداول و اشکال بهترتيب از سبکهاي *( In Tableوسهطچين)( In Table R* ،راسهتچين) و
* In Pictureاستفاده میشود .در متن بايد به تمهامی جهداول و شهکلها ارجهاع داده شهود .در عنهوان
جداول و شکلها نام کميت يا پديده مورد مطالعه ذکر میشود.
براي نوشتن عنوان جدول از سبک *( Table Titleو براي عنهوان جهداول موجهود در پيوسهتها از
سبک * )App Table Titleاستفاده میشود (جدول  .)4.4براي عنوان يک جدول جديد ،سهطر عنهوان
جدول قبلی را بهطور کامل در محل مورد نياز کپی و پس از انتخاب ن کليد  F9را فشار دهيد تا شماره
جدول بهروز شود .جداول بايد داراي خط جدا کننده افقی بعد از هر سطر باشند ،که خط ابتداي جهدول
بايد از دو خط کنار هم تشکيل شده و مابقی خطوط از نوع تک خط باشهند .بهراي تعيهين نهوع خهط از
منوي  Home>Paragraph>Bordersنسبت به تعيين نوع خط اقدام نمود .الزم به ذکهر اسهت کهه در
اين الگوي نگارش بسياري از بخشها به صورت جدول هستند که خطوط جهدول بهیرنهگ شهده اسهت،
توصيه میشود براي تشهخيص جهداول در الگهوي نگهارش از منهوي TABLE TOOLS>LAYOUT

گزينهي  View Gridlinesرا انتخاب کنند تا جداول درون متن مشخص شود.
جدول  4.4عنوان جدول.
کار ) (WUزمان (ثانيه)
85/37

54

روش
چند شبکهاي

مشابه جدول ،براي نوشتن عنوان شکل از سبک *( Pic Titleو براي عنهوان شهکلهاي موجهود در
پيوستهااز سبک * )App Pic Titleاستفاده میشود (شکل .)1.4
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شکل  1.4قسمتهاي مختيف يك موشك تاکتيک .

 9.4ارجاع به جداول ،شکلها ،روابط و بخشها
براي ارجهاع بهه جهداول ،شهکلها ،روابهط ،مراجهع و بخشهها از ابهزار Insert › Reference › Cross-

 referenceاستفاده میشود .بهطور مثال اگر در اين ابزار گزينه  Tableو  Only label and numberو
«جدول  1.4قلمهاي فارسی» را انتخاب و  OKکنيد ،عبارت «جدول  »1.4در محل مکاننما درج خواهد
شد .بههمين ترتيب اگر گزينه  Figureو Only label and numberو «شکل  4.1قسمتهاي مختلهف
يک موشک تاکتيکی» را انتخاب و  OKکنيد ،عبارت «شکل  »1.4در محل مکاننمها درج خواههد شهد.
براي ارجاع به روابط نيز میتوان از ابزار  Cross-refernceاستفاده نمود .براي مثال براي ارجاع بهه يهک
رابطه خاص کافی است که در اين ابزار گزينه  Equationو  Only label and numberو سپس رابطهه
مد نظر انتخاب شود شود نگاه در محل مکاننما عبارتی شبيه «( »1.4درج میگردد .دقت شهود پرانتهز
سمت راسترابطه به صورت خودکار درج میشود ولی پرانتز سمت چپ بايد به صورت دستی درج گهردد.
براي ارجاع به يک بخهش خهاص میتهوان از ابهزار  Cross-referenceگزينهه  Headingو Heading

 numberاستفاده نمود .براي نمونه در اين قسمت به بخش « »3.3ارجاع شده است .دقت کنيد که:
 هرگز نبايد يک شکل يا جدول پيش از معرفی ن ،در متن ظاهر شود.
 بين شماره شکل (يا جدول) و کلمه قبل از ن (شکل يا جدول) بايهد حتمهاع يهک فاصهله قهرار
گيرد .بهعنوان مثال «شکل  »2.2صحيح ،و «جدول »2.2غلط است.
 براي ارجاع به شکلها و جداول نبايد از پرانتز استفاده شود .بهعنوان مثال «جدول ( »)2.2غلط
است.
 ارجاع به روابط رياضی همواره بايد بعد از درج خود ن روابط در متن صورت گيرد.
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 براي ارجاع به روابط رياضی از شماره نها در داخل پرانتز استفاده میشهود؛ ماننهد «رابطهه (.4
.»)1
 براي ارجاع به چند مرجع ،نها را با ويرگول جدا کنيد.]2[ ،]1[ :

 10.4ارجاع به مراجع
يکی از مهمترين قسمتهاي يک سهند علمهی ارجهاعدهی مناسهب بهه مراجهع میباشهد .در دنيها بهراي
ارجاعدهی به مراجع الگوهاي مختلفی وجود دارد .يکی از اين الگوها توسط انتشارات  IEEE1ارائهه شهده
است .الگوي ارجاعدهی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی برگرفته از اين الگهو اسهت .ايهن الگهو
براي ارجاع به کتب ،مقاالت ،پاياننامهها و ساير پژوهشها حالتههايی جداگانهه داردکهه بهه تفصهيل در
جدول  5.4اشاره شده است .الزم است نويسندهي گزارش براي ارجاع به مقاالت فارسی ،تمهام اطالعهات
مقاله را به صورت انگليسی در مراجع ذکر کند و در انتهاي مرجع و درون پرانتز عبارت ) (In Persianرا
تايپ نمايد .براي نمونه کتاب [ ،]1مقالههاي انگليسی [ ]2و [ ،]3مقاله فارسی [ ]4و مقالهه در همهايش
[ ]5به بخش منابع و مراجع رجوع گردد.
 1.10.4ارجاعده با نرم افزار

در برخی موارد نويسنده پاياننامه به علت تعدد مراجع مورد اشاره ،همچنين حذ و اضافه کردن مراجع
در مراحل مختلف دچار اشتباهاتی در ارجاعدهی میشود .بههايهن منظهور پژوهشهگران از نهرمافهزارههاي
تخصصی مانند  Endnoteو  Mendeleyبراي ارجاعدههی اسهتفاده مهیکننهد .بهراي اطهالع بيشهتر بهه
فيلمهاي موزشی در خصوص استفاده از اين نرمافزارها رجوع شود.

 11.4نرمافزار مجاز براي تهيه گزارشها
در تهيه تمامی گزارشها بايد از  Microsoft Word 2007~2013استفاده شود .همچنهين اسهتفاده از
نرمافزار  MathTypeدر نوشتن فرمولها مجاز نيست.
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 فنون ماشيننويسی:فصل چهارم

.  الگوي مرجعده5.4 جدول
الگوي ارجاع
Author(s), “Article title,” Journal title, vol., pp, date.
Author(s), “Article title,” Journal title, vol., pp, date. (In
Persian)
Author(s), (year), “Article title,” Journal title, [on-line],
Vol. (issue), pages. Available: site/path/file [date accessed].
Author(s), Book title: Location, Publishing company, year.

نوع مرجع
 چاپ شده،مقاله انگليسی
مقاله فارسی
 نشر الکترونيکی،مقاله انگليسی
 چاپ شده،کتاب

Author(s), (year), Book title. (Edition), [on-line], Vol.
(issue), Available: site/path/file [date accessed].
Author(s), “Article title,” Conference proceedings, year, pp.

 نشر الکترونيکی،کتاب

Author(s)/Inventor(s), “Name/Title.” Country where patent
is registered, Patent number, date.
Author(s), “Title,” Degree level, school, location, year.

اختراع

Author(s), “Title,” Internet: complete URL, date updated [date
accessed].
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فصل :5بررس ساختار گزارش
بهمنظور تهيه يک گزارش مطلوب و همچنين استفاده از شهيوهاي مناسهب در تهيهه يهک گهزارش ،بايهد
روندي خاص دنبال شود .اين روند ممکن است تا حدودي شبيه به يک  Check Listباشد ،اما تبعيت از
اين روند سبب میشود در پايان گزارشنويسی ،نيازي به صر زمان فراوان براي ويرايش نههايی گهزارش
نباشد .از اين رو و به دليل اينکه ويرايش گزارش نياز به حوصله کافی دارد و در صهورت اسهتمرار ،باعهث
کاهش حساسيت در رعايت ملزومات میشود ،انجام ويرايش در پايان هر فصل ،توصيه میشود.

 1.5بررس سرفصلها
پس از هر  ،Headingالزم است که متنی هر چند مختصر نوشته شود .هيچگاه بعهد از يهک ،Heading
نبايد بدون ظهور متن Heading ،داخلی شروع شهود .در مهتن غهازين ههر  ،Headingالزم اسهت کهه
محتواي فصل يا بخش و دليل وجود نها ،بهمنظور ايجاد فضاي ذهنی در خواننده ،بيان شود.

 2.5بررس ساختار کي
بهتر است در صورت تشابه فصلهاي مختلف ،از ساختار يکسان براي نها استفاده شود .مثال حالتی را در
نظر بگيريد که گزارشی براي متن يک برنامه نوشته میشود .از نجا که معموال برنامه از يکسري واحهد
تشکيل شدهاست ،میتوان براي معرفی واحدها ،از ابتدا ساختار کلی تعريف کرد .مثال ابتدا نقهش واحهد،
سپس جايگاه ن در کل برنامه ،پس از ن ساختار داخلی واحهد ،معرفهی عملياتههاي داخلهی و روابهط
پيادهسازيشده و  ...بيان شود.

 3.5بررس مفهوم
پس از اين که ساختاردهی صورت گرفت و در ساختار يادشده مطالب دستهبندي شد .میتوان نسبت بهه
مطالعه مفهومی مطالب اقدام کرد.
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 4.5مطالعه مفهوم و جميهبندي
سعی شود هنگام مطالعه مفهومی به مباحهث ويرايشهی کمتهر توجهه شهود و مفهاهيم جمهالت ،تعريهف
پاراگرا ها ،موقعيت پاراگرا ها ،بررسی صحت ارجاعات و مسايل مرتبط به مفهوم گزارش ،مهورد توجهه
قرار گيرد .بهتر است پاراگرا بندي مشخصا بهعنوان يک قدم انجام شود.

 5.5پاراگرافبندي
پاراگرا بندي ،يکی از ملزومات اصلی يک گزارش است .بهمنظور انجام هوشهمندانه ايهن کهار ،از تعريهف
خودکار فاصلهدهی ( )Indentationبراي شهروع پهاراگرا جديهد در  Templateخهودداري شدهاسهت.
عالوه بر اين ،با توجه به اينکه در گزارشنويسی فنی ،روابط رياضی زيادي مورد اسهتفاده قهرار میگيهرد،
خودکارشدن فاصلهدهی ،باعث میشود که بعد از هر رابطه ،پاراگرا جديد درنظر گرفته شود که وضعيت
مطلوبی نيست .بنابراين حين نوشتن گزارش ،الزم است که نويسنده بهصورت هوشمندانه بها قهراردادن 5
فاصله خالی در ابتداي هر پاراگرا  ،ن را متمايز کند (به پاراگرا بعد توجه کنيد!).
بايد توجه داشت که از قراردادن شکل ،در وسط يک پاراگرا خودداري شود .بنابراين شکلها بايد در
انتهاي پاراگرا مربوطه ورده شود و حتما بعد از شکل بايد پاراگرا جديهد و بها فاصهلهدهی بيانشهده
براي پاراگرا  ،شروع شود .در مجموع ،بهجز پاراگرافی که بالفاصله بعد از  Headingمی يد ،همواره يک
پاراگرا بايد با  5فاصله خالی ،غاز شود تا قابل تشخيص باشد.
بهمنظور زيبايی بيشتر گزارش ،توصيه میگردد در بين يک پاراگرا شکل و يا جدول قرار نگيرد .بها
اين وجود پس از قرارگرفتن شکل يا جدول در ميان پاراگرا هاي يک سرفصل ،پاراگرا بعد از ن بدون
فاصله ابتدايی غاز میگردد .چنانچه فرمولی نيز در ميان يک پاراگرا قرار میگيرد ،پس از درج فرمول،
پاراگرا از ابتداي خط غاز میشود و نيازي به  5فاصله خالی نيست.

 6.5بررس قواعد نگارش
مطالعه مفهومی گزارش ،ممکن است گاهی باعث تغيير در ساختار گزارش شهود .بنهابراين پهس از اينکهه
بين مطالعه مفهومی و ساختاردهی گزارش ،تعادل برقرار شد ،میتوان نسبت بهه ويهرايش گهزارش اقهدام
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کرد .به اين منظور الزم است که يک بار گزارش بدون توجه به مفاهيم ن و فقط از نظهر نگارشهی مهورد
بررسی قرار گيرد .در اين راستا توجه به نکات زير حائز اهميت است:
 -1فارسینويسی
 -2امالي صحيح
 -3فواصل بين کلمات
 -4موارد استفاده از  Shift Spaceبهجاي Space

 -5نقطهگذاري ،ويرگولگذاري و ...
 7.5بررس روابط
جا دارد که يک بار ،گزارش تنها بهمنظور بررسی مجدد صحت روابط ،در مقايسه با مرجع مورد اسهتفاده،
مطالعه گردد .گاهی مشاهده میشود که در ماشينکردن روابط و حتی استخراج ن ،خطا پديد می يد .با
توجه به اينکه معموال پس از استخراج روابط ،از نها در برنامههاي رايانهاي استفاده میشود ،اين خطا بهه
متن برنامه نيز کشيده میشود .بنابراين بررسی صحت روابط از اهميت ويژهاي برخوردار است.
الزم است هنگام بررسی روابط ،ارجاعدهی نها نيز مورد توجه قرار گيرد .در يهک گهزارش فنهی الزم
است که روابط اصلی و نهايی که در پيادهسازي مورد استفاده قرار میگيرد ،به رابطهه مشخصهی در يهک
مرجع معتبر ،ارجاع داده شود.

 8.5بررس شکلها
بهتر است کل گزارش يک بار ،فقط از منظر شکلها مورد بررسی قهرار گيهرد .در ايهن بررسهی ،میتهوان
مواردي را که در بخشهاي تی تشريح میشود ،مورد توجه قرار داد.
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 1.8.5بررس کيفيت شکل و تطابق عنوان آن

با توجه به اينکه براي استفاده از  ،Captionمعموال عناوين شکلها ،براي استفاده مجدد ،تکرار میشوند،
مشاهده میشود که در برخی موارد ،اصالح عنوان فراموش میشود .بنابراين يکی از بررسهیها ،میتوانهد
بررسی عناوين و تطابق نها با شکل موردنظر باشد .همزمان با بررسی عنوان شکل ،میتوان کيفيت ن را
نيز مدنظر قرار داد.
 2.8.5بررس تطابق روابط ،برنامه و شکل

در گزارشهايی که بهمنظور تشريح متن يک برنامه نوشته میشود ،برخی از شهکلها بهه تشهريح روابهط
پيادهسازيشده اختصاص دارد .الزم است کهه بهراي ايهن شهکلها ،تطهابق بهين روابهط مهوردنظر ،مهدل
پيادهسازيشده (متن برنامه) و شکل مربوطه مورد بررسی قرار گيرد.

 9.5بررس جداول
بهتر است کل گزارش ،يک بار فقط از منظر جداول مورد بررسی قهرار گيهرد .در ايهن بررسهی ،میتهوان
مواردي را که در بخشهاي تی تشريح میگردد ،مورد توجه قرار داد.
1.9.5

بررس کيفيت جدول و تطابق عنوان آن

با توجه به اين که براي استفاده از  ،Captionمعموال عناوين جداول ،براي استفاده مجدد ،تکرار میشوند،
مشاهده میشود که در برخی موارد اصالح عنوان ،فراموش میشود .در اين بررسهی الزم اسهت کهه بهين
محتويات جدول و عنوان ن تطابق برقرار باشد .همزمان با بررسی عنوان جدول ،میتهوان کيفيهت ن را
نيز مدنظر قرار داد.
 2.9.5بررس تطابق روابط ،برنامه و جدول

در گزارشهايی که بهمنظور تشريح متن يک برنامه نوشته میشود ،برخی از جدولها بهه تشهريح روابهط
پيادهسازيشده اختصاص دارد .بنابراين الزم است که براي جداول ،تطابق بين روابط موجهود در گهزارش
فنی ،متن برنامه و روابط موجود در جدول ،مورد بررسی قرار گيرد.
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 10.5بهروزرسان مراجع
معموال هنگام گزارشنويسی بهدليل توجه به متن مورد نگهارش ،ارجهاعدهی مناسهب مهورد غفلهت قهرار
میگيرد .پس از اتمام نگارش گزارش میتوان براي هر فصهل بهه بررسهی ارجهاعدهی پرداخهت .در ايهن
فعاليت الزم است تا با دقت فراوان پاراگرا هاي مختلف را مورد بررسی قرار داد و درصهورت اسهتفاده از
مرجع خاصی ،به ن ارجاع داده شود .در گزارشهاي فنی الزم است که روابط مهم و همچنهين روابطهی
که استخراج ن بهصورت کامل در گزارش ارائه نشدهاست ،ارجهاعدهی شهود .بهتهر اسهت در ارجهاعدهی
روابط ،شماره رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نيز ذکر گردد .مثال (رابطهه ( .)]3[ ،)2-3در بخهش
مراجع الزم است که مراجع بهترتيب حضور در متن ورده شوند .میتوان اين مساله را در هر فصل بهروز
رسانی کرد .اگر چه بهروزرسانی در انتهاي ويرايش تمامی فصول کفايت میکند.

 11.5صفحهبندي
پس از پايان اقدامات ويرايشی مختلف ،میتوان با مرور کلی گزارش ،نسبت به اصالح صهفحهبندي اقهدام
کرد .مثال گاهی با جابهجاکردن يک شکل يا کوچک و بزرگنمودن ن ،میتوان صفحهبندي بهتري ارايه
کرد .توجه داشته باشيد ،با توجه به اينکه پس از صفحهبندي احتماال شماره صفحات تغيير میکند ،ايهن
اقدام قبل از بررسی سربرگها که در فصل بعد تشريح میشود ،انجام شود.

 12.5سربرگ و تهبرگها
با توجه به استفاده از ابراز « ، »PAGE LAYOUT>Breaks>Next Pageدر پايهان ههر فصهل ،الزم
است که در غاز هر فصل ،موارد زير چک شود.


عنوان فصل

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


شماره صفحه

شماره صفحه ،در قسمت سمت چپ باالي صفحه قرار دارد و الزم است که براي هر فصل چک شود.
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 13.5بهروز رسان شمارهگذاريها
در برخی مواقع به دليل اضافه نمودن شکل ،جدول يا رابطه جديد و يا حتی جابجائی نها ،شهمارهگذاري
انجام شده نيازمند بهروز رسانی است .براي اين منظور میتوان در پايان کار ،کل متن را انتخهاب نمهود و
پس از فشردن کليد سمت راست موس گزينه  Update Fieldرا انتخاب کرد .الزم به ذکر است کهه در
خصوص بهروز رسانی فهرستها بايد از گزينه  update entire tableاستفاده نمود.

 14.5ساختن فايل PDF

براي ساختن فايل  PDFکافی است که از منوي  File>save asنوع فايل را  pdfانتخهاب نمهود و بهراي
ايجههاد  hyperlinkدر فايههل  pdfبايههد از گزينههه  optionsگزينههه create bookmarks using:

 Headingsرا انتخاب کرد.
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فصل :6جمعبندي و نتيجهگيري
در پايان گزارشهاي علمی و فنی الزم است که جمعبندي يا نتيجهگيري نهايی ارائه شود .در اين مهوارد
میتوان خرين فصل گزارش که قبل از مراجع قرار میگيرد را به اين امر اختصاص داد .بهه نتيجههگيري
اين گزارش بهلحاظ محتوايی توجه کنيد:
در گزارش حاضر نکات مهم نگارش و ماشيننويسی يک گزارش علمی بهصورت يک الگهو ارائهه شهد.
استفاده از اين الگو در کاهش زمان الزم براي نگارش يک گزارش ،پاياننامه و  ...و همچنهين زمهانههاي
الزم براي بررسیهاي مجدد و اصالح اشکاالت ،موثر خواهد بود.
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پيوستها

پيوستها
موضوعات مرتبط با متن گزارش که در يکی از گروههاي زير قهرار میگيهرد ،در بخهش پيوسهتها ورده
شوند:
 -1اثباتهاي رياضی يا عمليات رياضی طوالنی.
 -2داده و اطالعات نمونه(هاي) مورد مطالعه ( )Case Studyچنانچه طوالنی باشد.
 -3نتايج کارهاي ديگران چنانچه نياز به تفصيل باشد.
 -4مجموعه تعاريف متغيرها و پارامترها ،چنانچه طوالنی بوده و در متن به انجام نرسيده باشد.

روابط رياض
در اين بخش میتوان عمليات طوالنی رياضی ،که ذکر ن در متن پاياننامه باعث اتهال وقهت خواننهده
میشود را درج نمود .الگوي شمارهگذاري روابط رياضی در بخش پيوست با متن اصلی پاياننامه متفهاوت
است .رابطهي (پ )1-نحوهي صحيح درج روابط را در پيوست نشان میدهد.
𝑎𝑚 = 𝐹

(پ)1-

اشکال و جداول
شکلها و جدولهايی که در فصلهاي پاياننامه به نها اشاره نشده است را میتوان در ايهن بخهش قهرار
داد .شکلهاي مربوط به انجام کار زمايشگاهی و تجهيزات استفاده شده در زمايشگاه ،همچنين تصهاوير
مربوط به کار عددي با نرمافزار ،ازجمله مواردي هستند که قابليت بارگذاري در اين بخش را دارند .بهراي
شمارهگذاري جداول و اشکال موجود در پيوست از ساختار متفاوتی نسبت به متن اصلی استفاده میشود
که در زير نمايش داده شدهاست.
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. شرح کد منبع بدنه اصي يك کد رايانهاي:1-جدول پ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

program AeroPack;
uses
Forms,
Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1},
Dialogs,
Sysutils;
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.Title := 'AeroPack';
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
if pos('/h',Form1.Switches)<>0 then
begin
Application.ShowMainForm:=False;
Form1.Visible:=False;
end;
 فهرم اصهلی راVisible  و خصوصهيتShowMainForm  متغير، در رشته سوئيچ موجود باشد/h در صورتيکه سوئيچ

. نتيجه اين کار عدم نمايش فرم اصلی خواهد بود. قرار میدهدFalse برابر با
17
Application.Run;
18 end.

. عنوان شکل:1-شکل پ
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