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ب )فرمت( مصوب دانشگاه را نامه چارچوديگري در هيچ جا ارائه نشده است و در تدوين متن پايان
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 باشد و بدون کليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی می
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 عنوان پروژه

 چکيده

اقهدامات  اي ازخالصه کنندهکلی و بيان ،چکيده بايد جامع .دشومیدر اين قسمت چکيده گزارش نوشته 

در چکيده از ارجاع به مرجع و ذکر روابط رياضی خهودداري باشد.   مدهبدستنتايج و تا حدي شده انجام

شود )اينگونه موضوعات بايهد همچنين در چکيده از بيان تاريخچه و تعريف مسئله خودداري می .شودمی

در »يها و  «در اين پايهان نامهه . . . . ». يک چکيده مناسب و موثر با جمله در مقدمه گزارش  ورده شود(

 :شرح زير استچکيده اين گزارش به شود. غاز می. . . . « اين رساله 

شهکلی به اين مسهتند .استبيان شده علمی گزارشيک  نويسیماشيننگارش و نحوه  در اين مستند،     

اين الگو تا حد زيادي منطبق  .استفاده کرد( Templateعنوان الگو )توان بهکه از  ن می است شده تهيه

هاي فنی مراکز تحقيقات فناوري مکانيک پرواز و هدايت و کنترل سازمان صنايع وين گزارشبر الگوي تد

ههاي باشد و مجوز استفاده از  ن جهت تهيهه گهزارش پرو همی FMTRC-R-86-072هوافضا به شماره 

هها و ها و بخشبراي استفاده از اين الگو تنها کافی اسهت کهه عنهاوين فصهل است.دانشجويی کسب شده

کليک روي فهرسهت عنهاوين، مچنين محتواي  نها را متناسب با نياز خود تغيير دهيد. سپس با راسهته

ايهن  کردنايهن از حهذ  بنهابر روز کنيهد.ها را بهتوانيد اين فهرستفهرست اشکال و فهرست جداول می

 ها خودداري کنيد.فهرست

 ده پاراگرا  بندي وجود ندارد()در چکي

الگو، الزم است قبل از هير اقيدام ، تميام صيفحات آن را اين ده صحيح از منظور استفابه     

 طور دقيق مطالعه کنيد.به

 چکيده می بايست به سواالت زير جواب دهد:

 چه کاري انجام شده است؟ -

  ؟بدست  مدهاز  ن  ینتايج شده و چهانجام  چگونهکار  -

 نامه، رساله، گزارشنگارش، پايان ها:کييد واژه
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 مقدمه :1فصل 

ادامهه  و مهرور مراجهع شود و با مرور پيشينه موضهوعفصل مقدمه با تعريف مسئله مورد بررسی  غاز می

ن در حال تهدوين اسهت، چهه شده، که گزارش  شود که در پرو ه انجاماختصار بيان میيابد. سپس بهمی

اسهت. پهس از  ن محتهواي ديدگاه يا راهکاري نسبت بهه مسهئله )موضهوع( مهورد بررسهی وجهود داشته

يابد. در ادامهه  مده خاتمه میاي به نتايج بدستشود و در نهايت با اشارههاي بعدي گزارش بيان میفصل

 است.طور نمونه  ورده شدهمقدمه گزارش حاضر به

هيه يک الگهوي نگارشهی کهه ضهمن هاي دانشجويی، تپرو هنويسی سازي ساختار گزارشيکسان منظوربه

د اسهتفاده قهرار ( مهورTemplateعنوان يک الگو )به ،هاي فنی موزش نکات مورد نياز براي تهيه گزارش

الگوهايی  است. اغلباي انجام شدههاي پراکندهدر اين خصوص تاکنون فعاليت .باشدمیمورد توجه  گيرد،

هها و مهوارد هاي ظاهري نظير حاشيه صفحات، نوع و شهماره قلمکه تاکنون تدوين شده، فقط چهارچوب

کند و فاقد توضيحات  موزشی در خصوص روش تهيه گزارش، قواعهد ديگري از اين قبيل را مشخص می

مختلف هاي و بخش هاروش تهيه گزارش، قسمت مستند،در اين  باشد.نويسی مینگارشی و قواعد ماشين

  .استطور مفصل ارائه شدهبه نويسی، قواعد نگارشی و قواعد ماشين نها ها و اندازهقلم ن، انواع 

 .اسهتبيان شدهاختصار به ،مشخصات يک نوشته خوب و مراحل نگارشپس از مقدمه، در فصل دوم      

، بيهان گذاريرسهی و قواعهد نشهانهشهيوه امهالي صهحيح فا برخی نکات نگارشی از جملههدر فصل سوم 

افهزار ها، ويهرايش و نرمهمچنين فاصله ،هاقلم، اندازه قلمها، سبکتذکرات مربوط به چگونگی  .استهشد

 در فصهل پهنجم، .استبيان شدهی نويسبا عنوان فنون ماشين ، در فصل چهارمهامجاز براي تهيه گزارش

منظور تکميل سهاختار گهزارش به .استتذکرات الزم  ورده شدهو  بررسی ساختار گزارشنکات مربوط به 

صهورت ها بههپيوسهت همچنينراجع و در انتها م است.شدهارائه  گيريبندي و نتيجهجمعدر فصل ششم 

  .استنمونه قرار داده شده

ا الگو، الزم است قبل از هير اقيدام ، تميام صيفحات آن راين منظور استفاده صحيح از به     

 طور دقيق مطالعه کنيد.به
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 نگارش و مراحل محتوا :2فصل 

تهوان مسهتقيماع عنهوان يهک دقت کنيد که پس از عنوان فصل بايد حداقل يک جمله نوشته شهود و نمی

 طور نمونه به جمله زير دقت کنيد.. بهها(ها و زيربخش)همين طور پس از عناوين بخش را نوشت بخش

 شود: گارش يک نوشته خوب در دو بخش اصلی زير بيان مینحوه ن هط بودر اين فصل نکات مرب

  مشخصات يک نوشته خوب 

  مراحل نگارش 

 مشخصات يك نوشته خوب 2.1

 با ايهن حهال توان ذکر کرد،هاي واحد و معينی نمیمشخصات و ويژگی ها،اگر چه براي همه انواع نوشته

 را از دو جهت بررسی کرد: گزارشخصوصيات يک توان می

 هوم، محتوا و پياماز حيث مف  

 نويسیاز حيث سبک نگارش و  يين درست  

 از حيث مفهوم، محتوا و پيام 2.1.1

پيهام روشهنی داشهته  يعنهیلحاظ علمی از غناي الزم برخوردار باشد. بهقبل از هر چيز  ديک گزارش باي

 ،شهفا  گيهريو نتيجهه شدهگزارش  تدوينکه سبب  اقداماتیبيان داليل و مينه علمی، زپيشاز باشد و 

 قرار دهد. تاثير اصلی را تحت هد بندي گزارش نبايد چنان طوالنی باشد که مقدمه و جمعبهره ببرد. 

 نويس از حيث سبك نگارش و آيين درست 2.1.2

 در  ن موارد زير رعايت شده باشد: اي است کهنوشته ،گزارش خوب

 نويس ساده 

و وان و در عهين حهال شهيوا و رسها بنويسهد نوشته است. نويسنده بايد ساده، ريک سادگی از ضروريات 

نبرد. اگر چه افراط در اين امر نيز،  کارهبجمالت پيچيده و کلمات نامانوس در نوشته خود  عبارات مبهم،
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بهه روانهی و  شهايانی کمهکبندي مهتن نيهز پاراگرا دقت در همچنين  د.زنبه شيوايی نوشته صدمه می

باشهند ننده کتوانند خستهاي طوالنی نيز مانند جمالت طوالنی میهپاراگرا  .ندکسادگی فهم مطلب می

  .سطر را به خود اختصاص دهد 15تا  10بيش از  نبايد پاراگرا  کي .ندکخواننده را سردرگم  و

بهوده »، «گرديد»، «بايستی»، «بايستمی»لمات کگيري کارهباز  حد امکان تانويسی بايد براي ساده      

و مثل « شد»، «است» ،«بايد» جايغلط مصطلح و يا غيرشيوا هستند، به  ور،لفکه تک  نهاانند م و« باشد

 .باشهد« براي»لمه روانی مثل کتواند جايگزين خوبی براي نمی« جهتدر»طور، همين .اجتناب شود ، نها

معمول لمات دشوار و غيرکز استفاده ا .نندکمفاهيم را براحتی منتقل  توانند اغلبلمات روان و ساده میک

و ال در فههم خواننهده کشهدن و ايجهاد اشهچنانچه توجيهی روشن وجود نداشته باشهد، موجهب پيچيده

  .خواهد شدهمچنين اتال  وقت و انر ي وي 

 وحدت موضوع 

هها و اجهزاي نوشهته بها هها، مثهالو تمام بحهث دنيافتنويسنده بايد در سراسر نوشته از اصل موضوع دور 

  و تاثيري واحد در ذهن خواننده القا کند. باشدپيرامون موضوع اصلی  ،اهنگی کاملهم

 موقع از سخن ديگراننقل صحيح و به 

د، بايد  ن مطلب داخل گيومه قرار گيرد و بها شودر گزارش نقل می اگر مطلب يا گفتاري از شخصی عيناع

 ذکر ماخذ و شماره صفحه، به  ن اشاره گردد.

 اختصار 

نوشهتن  .شهودهاي غيهر ضهروري در  ن پرهيهز تا حد امکان، مختصر و مفيد باشد و از بحث بايد گزارش

 باشد.مطالب ارزشمندي که هيچ ربطی به موضوع گزارش ندارد، فاقد ارزش علمی می

 هاي دشوار و بيگانهپرهيز از واژه 

و تها  شهودر گزارش اجتناب بايد از کاربرد لغات و اصطالحات دشوار، دور از ذهن و بدون معناي روشن د

 . شوداستفاده   نهاهاي فارسی از معادل ،جاي لغات بيگانهحد امکان به

 امالي صحيح کيمات 
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نويسهنده از کهه  کارگيري کلماتیبهو از  شودبايد دقت  ،هاترکيبها و وصل و فصل در صحت امالي وا ه

 .شود، پرهيز اطمينان ندارد  نهاامالي درست 

 نکات دستوري 

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

 شود.

 گذاريقواعد نشانه 

بيان نويسهنده روشهن باشهد و خواننهده بسههولت مطالهب را که د شوگذاري سبب میرعايت قواعد نشانه

 .کنددرک مطالعه و 

 توجه به مخاطب 

ود را در برابهر خهود تصهور کنهد. بهدين مفههوم کهه نوشهته وي بايهد از بايد همواره نويسنده مخاطب خ

از  را،لب مورد بحث ايکپارچگی الزم برخوردار باشد و همچنين تمامی معلومات ذهنی الزم براي درک مط

 .کندبراي مخاطب فراهم  قبل

 مراحل نگارش 2.2

تهوان تعبيهر مراحل نگارش می شود که از  ن بهاساس نظم و ترتيبی تدوين می بر معموالع متن علمیهر 

 کرد. اين مراحل عبارتند از:

 تهيه طرح 

ترتيبی که بايد نوشته شود. از ايهن رو طرح هر گزارش عبارت است از نقشه کار يا فهرست نکات اصلی به

 زير مرتب شود: صورتبهسپس بايد نخست رئوس مطالب مشخص و 

 هاي بعدياولويت نکته اول و نکات پس از  ن، نسبت به نکته -1

 از  نبل و بعد قهاي ارتباط معنايی و تناسب هر نکته با نکته -2

 گردآوري اطالعات 
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براي تهيه گزارش، بهتهر اسهت  .شودها و چگونگی دسترسی به منابع بررسی پيش از  غاز نگارش بايد راه

 . شودرداري برسد، يادداشتالبی که به ذهن میگيرد، از مطمرور صورت میحين انجام مطالعاتی که به

 نويستهيه پيش 

 گذاري و محتوانويس از نظر انشاي  و دستوري، نقطهاصالح پيش 

 کردن گزارشماشين 

 شدهبررس  دقيق گزارش ماشين 
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 نگارش صحيح :3فصل 

در اين فصل بهه برخهی از قواعهد باشد، موثر میبسيار جا که نگارش صحيح يک گزارش در فهم  ن از  ن

 در دو موضوع زير مورد بررسی قرار داد: توان میاين قواعد را شود. یپرداخته م نگارش فارسیکلی 

 نويسیفارسی 

 امالي صحيح فارسی 

 گذاري قواعد نشانه 

 نويس فارس  3.1

ه کويژه در مواردي ه، بکنيدفارسی از معادل فارسی استفاده لمات غيرک کنيد به جايان سعی کام ددر ح

همين به»يا « براي همين»جاي به« لذا» کلمهاستفاده از  ور مثالطهب .است رايجمعادل فارسی مصطلح و 

« پردازنهدهريهز»و معهادل فارسهی « پروسس»زيباتر از « پردازش»لمه ک همچنين. توجيهی ندارد« دليل

گونه موارد چنانچه احتمال عدم  شنايی خواننهده بها معهادل در اين .است« روپروسسورکمي»تر از مناسب

فارسی  ن غير اصللمه فارسی، کتر است، در اولين ظهور فارسی معموليا اصطالح غير ،ردافارسی وجود د

از ههر الي جمالت گنجانهده شهوند، هلمات انگليسی در البکناچار بايد بهاگر  . ورده شود پاورقیصورت هب

 1نويسهیختصهرچنانچهه در گهزارش از م .نظر گرفتهه شهودلمات فارسی درکو   نهافاصله بين طر  يک 

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

 امالي صحيح فارس  3.2

در همچنهين . کنهدکمهک میيهک گهزارش  تربهه مطالعهه و درک راحهتفارسهی صهحيح امالي رعايت 

اجهزاء »عنوان مثهال بهه .استفاده نشهود« ء، أ، ؤ، ة، إ، ئ» از همزه  االمکانحت هاي فارسی بايد نوشته

 .باشدصحيح می«  يين نگارش»و « اجزاي موشک»غلط، اما «  ئين نگارش»و « موشک

                                              

1 Abbreviation. 
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 گذاريقواعد نشانه 3.3

هايی است که خواندن و فهم درست مطالهب را  سهان ها و نشانهبردن عالمتکاربهگذاري منظور از نشانه

 يد، س دقيق و روشن عناصر گفتاري در نوشته پديد میکه از عدم انعکا ،هااي ابهامکند و به رفع پارهمی

 :عبارتند ازهاي معمول و متداول در زبان فارسی نشانه کند.کمک می

 ويرگول 3.3.1

 د:ورمی کارهبويرگول نشانه مکث يا وقفی کوتاه است و اغلب در موارد زير 

 دامهه بدههد. خواهيم خواننده يک لحظه مکث کرده و سپس به خوانهدن جملهه اکه میهنگامی

را با کسهره اضهافه بخوانهد يها   نهاطور مثال در ميان دو کلمه که احتمال داده شود خواننده به

 .شودخوانی نبودن ويرگول موجب غلط

 مستقلی که با هم در حکم يک جمله کامل باشد.هاي غيرها و جملهدر بين عبارت 

 جمله يا عبارت ديگر  ورده شود. عنوان توضيح، در ضمندر موردي که کلمه يا عبارتی به 

 هاي مختلف يک نشانی يا مرجع يک نوشتهکردن بخشجدا 

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

 نقطه 3.3.2

 نبايد فاصله گذاشته شود و پس از  ن يک فاصله )و نه بيشتر( الزم است.  نقطهقبل از 

 دو نقطه 3.3.3

مهوارد کهاربرد از دونقطه نبايد فاصله گذاشته شود و پس از  ن يک فاصله )و نه بيشهتر( الزم اسهت. قبل 

 دونقطه عبارتند از:

 پيش از نقل قول مستقيم 

 است.پيش از بيان تفصيل مطلبی که به اجمال بدان اشاره شده 

 شود.اي که معنی  ن در برابرش  ورده و نوشته میبعد از وا ه 

  و ...« يعنی»کننده از قبيل تفسيرپس از کلمات 



 

 8 فصل سوم: نگارش صحيح

 

 98 شهريور، صنعتی خواجه نصيرالدين طوسیدانشگاه  ، "نامهعنوان پايان"، خانوادگی نويسنده نام و نام

 

 گيومه 3.3.4

 وريم.وقتی که عين گفته يا نوشته کسی را در ضمن نوشته و مطلب خود می  

 هاي در  غاز و پايان کلمات و اصطالحات علمی و يا هر کلمه و عبارتی که بايد ممتاز از قسهمت

 ديگر نشان داده شود.

 ها و ...امهها، اشعار، روزنها، رسالهدر ذکر عنوان مقاله 

 نشانه سوال 3.3.5

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

 خط فاصيه 3.3.6

 هاي توضيحی، بدل، عطف بيان و ...کردن عبارتبراي جدا 

 ها، اعداد و کلماتبين تاريخ« به»و « تا»جاي حر  اضافه هب 

 سه نقطه 3.3.7

ها، در وسط و يا  خر مطلب، دگیشده و يا افتاه يا کلمات يا جمالت حفظدادن کلماين عالمت براي نشان

 رود.می کاربه

 پرانتز 3.3.8

 رود که کلمه يا عبهارت را بهراي تبيهين و توضهيح می کاربهو در وقتی « يعنی»و « يا»معنی به

 بيشتر کالم بياورند.

 کندننده عرضه هاي بيشتر )اطالعات تکميلی( به خواوقتی که نويسنده بخواهد  گاهی. 

  ها و شواهد.در پايان مثال مرجعبراي ذکر 
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 نويس فنون ماشين :4فصل 

تهيه  درد. شونسخه ماشينی گزارش تهيه  کهالزم است و گاهی همزمان با  ن گزارش  نوشتن يکپس از 

نکات حائز اهميت است. بديهی اسهت ايهن نکهات فهار  از مبحهث يک سري نيز توجه به  ماشينی نسخه

 د.شورش است و تنها براي تهيه يک نسخه ماشينی مناسب و واحد پيشنهاد مینگارش گزا

 هاقيم اندازهو  (Fontها )قيمها، سبك 4.1

طور مثال يک پاراگرا ، يک عنوان، زيرنهويس يهک است. بهاين فايل الگو از اجزاي مختلفی تشکيل شده

طور مثهال )به ات مختلفی دارندشکل هر کدام يکی از اجزاي اين گزارش هستند. اجزاي مختلف خصوصي

. اجزاي مشابه خصوصيات مشابهی دارند و يک خانواده را از خصوصيات اجزا هستند( قلمو اندازه  قلماسم 

ها(. بهه خصوصهيات هاي شکلهاي گزارش يا خانواده زيرنويسکنند )مثل خانواده عناوين فصلايجاد می

شدن اجهزاي عبارت ديگر سبک نوشتهشود. بهفته میگ (Style) يک خانواده از اجزاي گزارش يک سبک

براي اينکهه بدانيهد کند و به اين بستگی دارد که عضو کدام خانواده باشند. مختلف گزارش با هم فرق می

بها فشهردن توانيهد از  نهها اسهتفاده کنيهد، هايی از قبل تعريف شده و شهما میدر اين گزارش چه سبک

بهاز  صهفحه، در سمت راسهت Style and Formatting. پنجره Alt+Ctrl+Shift+sهمزمان کليدهاي 

کليک کنيد، در پنجهره  از گزارش، که در حال مطالعه  ن هستيد، اگر با موس روي همين نقطه شود.می

. سهبک سهاير اجهزاي ايهن (Normal)سهبک  سمت راست، سبک اين پاراگرا  را مشاهده خواهيد کهرد

 اهده است.همين صورت قابل مشگزارش نيز به

اسهتفاده  Times New Roman و Nazanin، ههايقلم ازگزارش هاي مختلف اين در تعريف سبک     

)هرچنهد از نظهر تبهديل  گهردد.ههاي بعهدي تشهريح میدر بخش است که خصوصهيات کامهل  نههاشده

 قلهم بها  pdf استفاده شود. چرا کهه B Nazaninاز   Nazanin بهتر است به جاي pdfبه   wordمتن

Nazanin  داشته باشد.( "بازشدن"در کامپيوتر هاي ديگر ممکن است مشکل  
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 هاي فارس قيم 4.1.1

نشان داده  4.1جدول گزارش در  يک هاي مختلفدر قسمتهاي فارسی قابل استفاده قلمو سبک اندازه 

 .استشده

 هاي فارس قيم  4.1جدول 

 Bold نام سبک قلم اندازه قلم از موقعيت استفاده

 Nazanin 20 Heading1  عنوان فصل

  Nazanin 14 Normal متن گزارش

 Nazanin 18 Heading 2  1 فصلزير

 Nazanin 16 Heading 3  2 فصلزير

 Nazanin 14 Heading 4  3 فصلزير

 Nazanin 13 Heading 5  4 فصلزير

 Nazanin 13 Heading 6  5 فصلزير

 Nazanin 13 Table Title*  عنوان جداول

 Nazanin 13 Pic Title*  عنوان اشکال

  *Nazanin 13 In Table متن جداول

  *Nazanin 13 In Table R نويسراست متن جداول

  *Nazanin 13 In Pic متن اشکال

  *Nazanin 13 FarsiRef مراجع )قسمت عادي(

 Nazanin 13 RefB*  مراجع )قسمت پررنگ(

  *Nazanin 11 CodeComment نويسیتوضيحات کد برنامه

 Nazanin 13 App Table Title*  پيوست عنوان جداول

 Nazanin 13 App Pic Title*  پيوست عنوان اشکال
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 هاي التينقيم 4.1.2

نشهان داده  4.2جدول گزارش در  يک هاي مختلفاستفاده در قسمت هاي التين قابللمقاندازه و سبک 

  .استشده

 .هاي التينقيم  4.2جدول 

 Bold سبک قلم اندازه قلمموقعيت استفاده 

  Times New Roman Normal 13 متن گزارش

 Times New Roman Heading 2  17 1 فصلزير

 Times New Roman Heading 3  15 2 فصلزير

 Times New Roman Heading 4  13 3 فصلزير

 Times New Roman Heading 5  12 4 فصلزير

 Times New Roman Heading 6  12 5 فصلزير

 Times New Roman Table Title*  12 عنوان جداول

 Times New Roman Pic Title*  12 عنوان اشکال

  *Times New Roman In Table 12 متن جداول

  *Times New Roman In Table R 12 نويسراست متن جداول

  *Times New Roman In Pic 12 متن اشکال

   *Times New Roman EnRef 12 )قسمت عادي( مراجع

 Times New Roman RefB*  12 )قسمت پررنگ( راجعم

  *Courier New CodeComment 10 نويسیتوضيحات کد برنامه

  *Courier New Code 10 نويسیکد برنامه

 Courier New CodeBold*  10 رنگ(نويسی )پرکد برنامه

 Times New Roman App Table Title*  12 پيوست عنوان جداول

 Times New Roman App Pic Title*  12 پيوست شکالعنوان ا
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 ها )روابط رياض (فرمول 4.2

نيهاز در تمامی نمادهاي مورد .برخوردار است خوبیار يی کاز  Equationبراي نوشتن روابط رياضی، ابزار 

ههاي مولاين است که سطر يکهی از فرها نوشتن فرمولترين راه براي ساده .استبينی شدهاين ابزار پيش

شده را خواهيد فرمولی بنويسيد کپی کنيد و سپس فرمول کپیشده در اين الگو را در هر جا که مینوشته

که چند رابطه را زمانی شود.می روزبهشماره فرمول  F9تغيير دهيد. با انتخاب شماره فرمول و زدن کليد 

سهبک از ، بهراي روابهط ميهانی *EquaStartسبک از  ،براي اولين رابطه ،کنيدصورت متوالی تايپ میبه

EquaMid*  سبک از و براي رابطه پايانیEquaEnd*  .به اين ترتيب فاصله عمودي قبل استفاده کنيد

شهکلی هماهنهگ ههاي ميهانی بهو بعد از فرمول اول و فرمول  خر و همچنين فاصله عمودي بين فرمول

هاي زير با يکديگر و با متن قبل صل عمودي فرمولتنظيم خواهد شد. براي درک بهتر اين موضوع به فوا

 و بعد از  نها توجه کنيد. 

(4.1) 𝐹 = 𝑚𝑎 

(4.2) 𝐸 = 𝑚c2 

(4.3) ∫ cos(𝑥)d𝑥 = sin(𝑥) 

 استفاده کنيد. *Equationبراي نوشتن يک رابطه به تنهايی از سبک 

 هافرمول و سبك قيم 4.2.1

شود. اين الگهو بها تنظيمهات پيروي می 4.3جدول شده در از الگوي ارائهها و سبک فرمول قلمدر تنظيم 

تغييهر داده شهده و الزم  Wordافزار هماهنگی دارد. اما چنانچه تنظيمات نرم Wordر افزافرض نرمپيش

 صورت جدول مذکور تنظيم شود.ره بهباشد که دوبا
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 .هافرمول سبكو  قيم  4.3جدول 

 مورد کاربرد سبک قلم Italic Bold مثال

𝑥   Cambria Math  Variable Variable 
𝑓(𝑥)   Cambria Math  Function Function 

𝛼   Cambria Math L.C.Greek L.C.Greek 
Ω   Cambria Math U.C.Greek U.C.Greek 

A𝐱 + b𝑢   Cambria Math Matrix-Vector Matrix-Vector 
12   Cambria Math  Number Number 

if 𝑎 > 1   Cambria Math  Normal Text Text  

𝐸 = 𝑚𝑐2   Cambria Math Normal Text Constant Parameter 

5 N/cm2   Cambria Math Normal Text Unit 

∫ 𝑥d𝑥   Cambria Math Normal Text Math Operator 

   Cambria Math Normal Text Math Function 

  

 ي افق  و عموديهافاصيه 4.3

کمهک  و زيبايی صفحات هاي مختلف يک گزارشبخشمناسب تفکيک  ،خوانايی متنبه ها تنظيم فاصله

طور کامل انجام شده و نيازي بيه ها بهتنظيم فاصيه ،دقت کنيد که در اين گزارش الگوکنهد. می

 شود. شده در اين گزارش تشريح میهاي تنظيمدر ادامه فاصلهبا اين وجود  انجام دوباره آن نيست.

   از چهار طرف کاغذکي فاصيه 4.3.1

توجهه:  .شودنظر گرفته میاينچ در 2/1و از سمت راست کاغذ  1، از چپ 2/1از پايين  ،2/1حاشيه از باال 

 باشد.متر میسانتی 05/3اينچ برابر  2/1متر و سانتی 54/2اينچ برابر  1

 هاخط فاصيه 4.3.2

 Lines 1.2 ن را  Line Spacing تنظهيم کهرده و Format-Paragraphها را از طريق خط فاصلة بين

 .اعمال گردد Normalروي سبک  يک بار کارکافی است اين  .کنيمیمانتخاب 

)sin( x
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 کنندههاي تفکيكفاصيه 4.3.3

تر کرد تها هنگهام مطالعهه درک هاي مختلف يک گزارش را سادهتفکيک بخشتوان میها با تنظيم فاصله

رود، می کارهبها و عناوين منظور تفکيک پاراگرا ی که بههايتر باشد. برخی از فاصلهمطالب گزارش  سان

 باشد. شرح زير میبه

  6قبل از هر پاراگرا  يک فاصله عمودي به اندازه pt صهورت يهد بهاين فاصهله با .گيردقرار می

 دستی وارد شود. 

  5هها بها ا از اول خط شروع شده و ساير پهاراگر ،شوده در زير عنوان  ورده میکپاراگرا  اول 

  .شوند( از سر سطر شروع میSpaceفاصله خالی )

 ترتيهب بهه انهدازهبخهش( يهک فاصهله عمهودي بههزيهربخهش/ زيهرقبل از هر تيتر )بخش/ زير 

(15/20/27 ptقرار می )30قبل از عنوان فصل،  فاصله عمودي .گيرد pt باشد.می 

 فواصل بين کيمات 4.4

 .شوداستفاده يا عدم استفاده از فاصله ضروري است که در ادامه به مواردي از  ن اشاره می خيلی اوقات

« اصهول نگهارش»عنوان مثهال بهه .نيسهتمجاز بين کلمات ( Spaceفاصله ) کبيش از ي گذاشتن -1

  .باشدغلط می« اصول  نگارش»صحيح، و 

 گيرد. دو فاصله خالی قرار میول، شکل يا جدپس از شماره  وعنوان اشکال و جداول  قبل از -2

 نوشتن کيمات بدون گذاشتن فاصيه بين آنها جدا 4.5

 اجزاي يک کلمه از يکديگر جدا نوشته شوند، بدون  نکه بين  نها فاصهله گذاشهته شهودگاهی الزم است 

يها  <-+Ctr>به اين منظور بين دو بخهش کلمهه مهورد نظهر از . «(جدانوشتن»يا « شودمی»)مثل کلمه 

<Shift+Space> (SS اسهههتفاده کنيهههد. اگهههر از )windows xp کنيهههد و دکمهههه اسهههتفاده می

<Shift+Space>  رايانه شما فعال نيسهت )يعنهی اجهزاي يهک کلمهه را بهدون فاصهله از يکهديگر جهدا

در مسههير  Safe Modeهمههراه بهها ايههن الگههو را از طريههق  kbdfa.dllکنههد(، الزم اسههت کههه فايههل نمی

windows\system32 وي فايل موجود به همين نام رOverwrite  .کنيد 
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تقريباع تمامی کلمات مرکب در زبان فارسی بايد از هم جدا نوشته شوند؛ به اسهتثناي صهفات فهاعلی      

هايی از بهه نمونههدر ادامهه «.  نهها»، «اينکهه»و کلماتی نظير « دانشمند»و يا « باغبان»، «عملگر»مانند 

 :.شوداشاره میکلمه جدا، اما بدون فاصله نوشته شوند، اجزاي يک  ي که بايدردامو

ه در عهين جهدا که الزم اسهتشهوند، شهروع می« مهی»ه با کدر افعال مضارع و ماضی استمراري  -1

و اسهتفاده « متصل فاصله»براي اين منظور بايد از  .فعل جدا نيافتد بعدياز بخش « می»نوشتن، 

 «. می شود»جاي به« شودمی»طور مثال به از  ن جدا شود. SSدر اول فعل با « می»

. اين « نها»لمات مانند کمگر در برخی  جدا نوشته شود؛ شدهلمه جمع بستهکاز بايد ي جمع «ها» -2

شهوند، جمع بسهته می« ها»اند و با حر  فارسی که وارد زبان فارسی شدهامر در مورد کلمات غير

 است. مورد تاکيد« هافرمول»يا « هاکانال»مانند 

بهتر  ،شوندلمه بعد از خود  ورده میکيب ثابت همراه کصورت تروقتی به« به»حرو  اضافه مانند  -3

ر است هنگامی کذ الزم به .«لحاظبه»و « عنوانبه»، «صورتبه»مانند  .دناز  ن جدا شو SSبا است 

، «بسهادگی»يا « شدتب»لمه بعد از خود معناي قيدي داشته باشد، مثل کبا « به»ه حر  اضافه ک

 .صورت چسبيده نوشته شودبهبهتر است که 

« پيشهنهادات»صهحيح و « پيشهنهادها»لمات فارسی نبايد با قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس ک -4

 .اشتباه است

 .شوداز هم جدا می SSبا « شدهنوشته»و « چينخط»قسمتی مثل هاي دوها و صفتاسم -5

 «. استشده»و  «اندشده»مثل  .شودلی جدا میلمه اصکاز  SSها با شناسه -6

ماننهد  .شهوداز قسمت اصلی جهدا می SSهنگامی که نقش شناسه را داشته باشد توسط  «است»  -7

 .«استگفته»

صحيح و « شودنوشته می»عبارت مثالع  .شودافراط در استفاده از فاصله متصل بند قبل نبايد باعث  -8

 . ط استغل «شودمینوشته»عبارت 

از  SSه با کل متفاوت است، بهتر است کامالع با معناي ک  نهاه معناي اجزاي کاي لمهکهاي دوفعل -9

 .شوندهم جدا 
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 «بردارييادداشت»و  «ايهاي دوکلمهفعل»عبارت در « ايدوکلمه»کلمه کلمات مرکب مثل  -10

 .«واردکردن»و « ردنکذوب»مثل  .شونداز هم جدا می SSمصدرهاي دو قسمتی با  -11

 «تر سان »صفات تفضيلی مثل  -12

 و فهرست جداول هاشکل، فهرست فهرست گزارش 4.6

توانيهد بها اگر از اين الگو براي تهيه گزارش استفاده کنيد، پس از اتمام گزارش يا در حين تکميل  ن می

اول و فهرسهت جهد (.update fieldکنيهد )توسهط گزينهه  روزبهکليک روي فهرست فعلی،  ن را راست

 باشد.شدن میروزبههمين صورت قابل اشکال نيز به

  (Header and Footer) برگتهو  سربرگ 4.7

کهه در قسهمت بهاال و پهايين بهاز هايی قاب به .انتخاب کرد View منوي توان ازرا می برگتهو  سربرگ

ر فصهل و در سهمت ، عنوان هسربرگت راست در سم .شودگفته می برگتهو  سربرگترتيب شود، بهمی

بهه  برگ،در تهه .گيهردقهرار میقسمت يک خط پررنگ  دوزير اين در . شودنوشته می شماره صفحه چپ

ترتيب نام و نام خانوادگی نويسنده)گان( گزارش، عنوان گزارش )يا عنوان پرو ه(، نوع پرو ه )مثالع پهرو ه 

 طور مثال:به شود.تهيه گزارش نوشته می نام دانشکده و ماه و سال ،دانشگاهنام پايانی درس ...(، 

، ، پرو ه پايانی درس کنتهرل فهازي"کاهش نويز تصاويرفيلترهاي فازي براي استفاده از "زينب رامشانی، 

 .1398شهريور ، دانشکده مهندسی برق، خواجه نصيرالدين طوسیدانشگاه صنعتی 

هاي ديگهر تغييهر کنيد، عنهوان فصهلیدقت کنيد هنگاميکه عنوان يک فصل را در سربرگ تنظيم م     

از يکهديگر جهدا  Section Breakهاي مختلهف گهزارش توسهط کند. دليل  ن اين است کهه فصهلنمی

است. تعريف در انتهاي هر فصل انجام شده PAGE LAYOUT>Next Pageاند. اين کار از طريق شده

برگ خاص خود هر بخش سربرگ و ته ورد که اين امکان را فراهم می در يک گزارش، هاي مختلفبخش

طور بهکنيم، هر بخش گزارش تعريف می ی را برايهاي مختلفهنگاميکه به اين ترتيب بخش داشته باشد.

خود را دارد. پس از تعريف بخش جديد، اگر روي سربرگ دوبار کليک  یخصوصيات بخش قبلفرض، پيش

 Link to هگزينه خواهيد ديد که Header and Footerجعبه از  Toolbar Optionsکنيد، در فسمت 
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Previous  ايهن  بايهد ،. اگر بخواهيد خصوصيات اين بخش جديد مستقل از بخش قبلی باشدفعال است

در غير اينصورت با تغيير محتواي سربرگ، محتواي سربرگ بخش قبل نيز تغيير  نيد.کرا غير فعال گزينه 

 برگ نيز چنين است.در مورد ته .خواهد کرد

 ها و مراجعشکل ،هاداول، منحن ج 4.8

 داخهلو در  شهود گذاريشهمارهشماره فصل مربوطهه  همراهبه 1از شماره  بايدهر فصل جداول و اشکال 

هاي نوشهته بهراي . ورده شود )بالفاصله پس از پاراگرافی که به  ن شکل يا جدول ارجاع داده شده( متن

چين( و )راسهت *In Table R، چين()وسهط *In Table هاي از سبک ترتيببه داخل جداول و اشکال

In Picture* در عنهوان  .شهود داده ارجهاع هاشهکلتمهامی جهداول و  به در متن بايد .دوشاستفاده می

  .شودمینام کميت يا پديده مورد مطالعه ذکر  هاجداول و شکل

ها از وان جهداول موجهود در پيوسهتو براي عنه) *Table Titleاز سبک  عنوان جدولبراي نوشتن      

. براي عنوان يک جدول جديد، سهطر عنهوان (4.4جدول ) شود( استفاده می*App Table Title سبک

را فشار دهيد تا شماره  F9در محل مورد نياز کپی و پس از انتخاب  ن کليد طور کامل بهجدول قبلی را 

داول بايد داراي خط جدا کننده افقی بعد از هر سطر باشند، که خط ابتداي جهدول ج شود. روزبهجدول 

تعيهين نهوع خهط از  د. بهراينباشهو مابقی خطوط از نوع تک خط بايد از دو خط کنار هم تشکيل شده 

الزم به ذکهر اسهت کهه در  سبت به تعيين نوع خط اقدام نمود.ن  Home>Paragraph>Bordersمنوي

رنهگ شهده اسهت، هستند که خطوط جهدول بهی ها به صورت جدولش بسياري از بخشاين الگوي نگار

 TABLE TOOLS>LAYOUTشود براي تشهخيص جهداول در الگهوي نگهارش از منهوي توصيه می

 تا جداول درون متن مشخص شود. انتخاب کنندرا  View Gridlinesي گزينه

 .عنوان جدول  4.4جدول 

 روش )ثانيه( زمان (WU)کار 

 ايچند شبکه 54 37/85

هاي موجهود در شهکلو براي عنهوان ) *Pic Title سبکاز  شکلعنوان نوشتن  براي مشابه جدول،      

  (.4.1شکل شود )( استفاده می*App Pic Titleهااز سبک پيوست
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 .هاي مختيف يك موشك تاکتيک قسمت  4.1شکل 

 هاو بخشروابط ها، شکلبه جداول،  ارجاع 4.9

-Insert › Reference › Crossاز ابهزار  ههاو بخش مراجهع ،ها، روابهطجهداول، شهکلبراي ارجهاع بهه 

reference گزينه ر اين ابزار طور مثال اگر دبه .شوداستفاده میTable  وOnly label and number  و

نما درج خواهد در محل مکان« 4.1جدول »کنيد، عبارت  OKرا انتخاب و « هاي فارسیقلم 1.4جدول »

هاي مختلهف قسمت 4.1شکل »و  label and number Onlyو Figureاگر گزينه  همين ترتيببه شد.

نمها درج خواههد شهد. در محل مکان «4.1شکل » عبارت کنيد، OKرا انتخاب و  «موشک تاکتيکیيک 

استفاده نمود. براي مثال براي ارجاع بهه يهک  Cross-refernceتوان از ابزار براي ارجاع به روابط نيز می

و سپس رابطهه  Only label and numberو  Equationرابطه خاص کافی است که در اين ابزار گزينه 

گردد. دقت شهود پرانتهز درج می« 4.1)»نما عبارتی شبيه مد نظر انتخاب شود شود  نگاه در محل مکان

شود ولی پرانتز سمت چپ بايد به صورت دستی درج گهردد. سمت راسترابطه به صورت خودکار درج می

 Headingو  Headingگزينهه  Cross-referenceتهوان از ابهزار به يک بخهش خهاص میبراي ارجاع 

number  دقت کنيد که:ارجاع شده است. « 3.3»استفاده نمود. براي نمونه در اين قسمت به بخش  

 ل يا جدول پيش از معرفی  ن، در متن ظاهر شودکش کهرگز نبايد ي.  

 جدول( بايهد حتمهاع يهک فاصهله قهرار  يا جدول( و کلمه قبل از  ن )شکليا ماره شکل )بين ش

  .غلط است« 2.2جدول»صحيح، و « 2.2شکل »عنوان مثال به .گيرد

  غلط (« 2.2) جدول»عنوان مثال به .جداول نبايد از پرانتز استفاده شود ها وشکلبراي ارجاع به

 .است

 وابط رياضی همواره بايد بعد از درج خود  ن روابط در متن صورت گيردارجاع به ر. 
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  4) رابطهه»شهود؛ ماننهد میاستفاده  پرانتزدر داخل   نهابراي ارجاع به روابط رياضی از شماره.

1»). 

  ،[2[، ]1نيد: ]کرا با ويرگول جدا   نهابراي ارجاع به چند مرجع. 

 ع به مراجعارجا 4.10

باشهد. در دنيها بهراي دهی مناسهب بهه مراجهع میهاي يک سهند علمهی ارجهاعيکی از مهمترين قسمت

ارائهه شهده  1IEEEدهی به مراجع الگوهاي مختلفی وجود دارد. يکی از اين الگوها توسط انتشارات ارجاع

ن الگهو اسهت. ايهن الگهو دهی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی برگرفته از ايالگوي ارجاع. است

 ههايی جداگانهه داردکهه بهه تفصهيل درها حالتها و ساير پژوهشنامهبراي ارجاع به کتب، مقاالت، پايان

ي گزارش براي ارجاع به مقاالت فارسی، تمهام اطالعهات . الزم است نويسندهاشاره شده است 4.5جدول 

را  (In Persian)درون پرانتز عبارت مقاله را به صورت انگليسی در مراجع ذکر کند و در انتهاي مرجع و 

 همهايش و مقالهه در [4]، مقاله فارسی [3]و  [2]هاي انگليسی ، مقاله[1] کتاب براي نمونه تايپ نمايد.

 به بخش منابع و مراجع رجوع گردد.  [5]

 ده  با نرم افزارارجاع 4.10.1

نامه به علت تعدد مراجع مورد اشاره، همچنين حذ  و اضافه کردن مراجع در برخی موارد نويسنده پايان

ههاي افهزاررمايهن منظهور پژوهشهگران از نهشود. بههدهی میدر مراحل مختلف دچار اشتباهاتی در ارجاع

کننهد. بهراي اطهالع بيشهتر بهه دههی اسهتفاده مهیبراي ارجاع Mendeleyو  Endnoteتخصصی مانند 

 افزارها رجوع شود.  هاي  موزشی در خصوص استفاده از اين نرمفيلم

 هاافزار مجاز براي تهيه گزارشنرم 4.11

همچنهين اسهتفاده از  .ه شوداستفاد  Microsoft Word 2007~2013ها بايد از در تهيه تمامی گزارش

 .ستنيها مجاز در نوشتن فرمول MathTypeافزار نرم

                                              

1 The Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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 ده .الگوي مرجع  4.5جدول 

 الگوي ارجاع  نوع مرجع 

   .Author(s), “Article title,” Journal title, vol., pp, date مقاله انگليسی، چاپ شده

 Author(s), “Article title,” Journal title, vol., pp, date.  (In مقاله فارسی

Persian) 
 ,Author(s), (year), “Article title,” Journal title, [on-line] مقاله انگليسی، نشر الکترونيکی

Vol. (issue), pages. Available: site/path/file [date accessed]. 
 .Author(s), Book title: Location, Publishing company, year اپ شدهکتاب، چ

 .Author(s), (year), Book title. (Edition), [on-line], Vol کتاب، نشر الکترونيکی

(issue), Available: site/path/file [date accessed]. 
 .Author(s), “Article title,” Conference proceedings, year, pp کنفرانس

 Author(s)/Inventor(s), “Name/Title.” Country where patent اختراع

is registered, Patent number, date. 

 .Author(s), “Title,” Degree level, school, location, year نامهپايان

 Author(s), “Title,” Internet: complete URL, date updated [date وب

accessed]. 
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 ساختار گزارشبررس   :5فصل 

اي مناسهب در تهيهه يهک گهزارش، بايهد منظور تهيه يک گزارش مطلوب و همچنين استفاده از شهيوهبه

باشد، اما تبعيت از  Check List. اين روند ممکن است تا حدودي شبيه به يک شودروندي خاص دنبال 

صر  زمان فراوان براي ويرايش نههايی گهزارش  نويسی، نيازي بهد در پايان گزارششواين روند سبب می

ويرايش گزارش نياز به حوصله کافی دارد و در صهورت اسهتمرار، باعهث  اينکهنباشد. از اين رو و به دليل 

 شود. شود، انجام ويرايش در پايان هر فصل، توصيه میکاهش حساسيت در رعايت ملزومات می

 هابررس  سرفصل 5.1

، Headingگاه بعهد از يهک ست که متنی هر چند مختصر نوشته شود. هيچ، الزم اHeadingپس از هر 

، الزم اسهت کهه Headingداخلی شروع شهود. در مهتن  غهازين ههر  Headingنبايد بدون ظهور متن، 

 منظور ايجاد فضاي ذهنی در خواننده، بيان شود. محتواي فصل يا بخش و دليل وجود  نها، به

 بررس  ساختار کي   5.2

از ساختار يکسان براي  نها استفاده شود. مثال حالتی را در  ،هاي مختلفشابه فصلتدر صورت بهتر است 

سري واحهد جا که معموال برنامه از يکشود. از  نبگيريد که گزارشی براي متن يک برنامه نوشته می رنظ

ال ابتدا نقهش واحهد، ها، از ابتدا ساختار کلی تعريف کرد. مثتوان براي معرفی واحداست، میتشکيل شده

ههاي داخلهی و روابهط سپس جايگاه  ن در کل برنامه، پس از  ن ساختار داخلی واحهد، معرفهی عمليات

 شده و ... بيان شود. سازيپياده

 بررس  مفهوم  5.3

توان نسبت بهه بندي شد. میشده مطالب دستهدهی صورت گرفت و در ساختار يادپس از اين که ساختار

 طالب اقدام کرد. مطالعه مفهومی م
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 بنديمطالعه مفهوم  و جميه 5.4

سعی شود هنگام مطالعه مفهومی به مباحهث ويرايشهی کمتهر توجهه شهود و مفهاهيم جمهالت، تعريهف 

ها، بررسی صحت ارجاعات و مسايل مرتبط به مفهوم گزارش، مهورد توجهه ها، موقعيت پاراگرا پاراگرا 

 عنوان يک قدم انجام شود. هبندي مشخصا بقرار گيرد. بهتر است پاراگرا 

 بنديپاراگراف 5.5

منظور انجام هوشهمندانه ايهن کهار، از تعريهف بندي، يکی از ملزومات اصلی يک گزارش است. بهپاراگرا 

اسهت. خهودداري شده Templateجديهد در   ( براي شهروع پهاراگراIndentationدهی )خودکار فاصله

گيهرد، نويسی فنی، روابط رياضی زيادي مورد اسهتفاده قهرار میدر گزارش اينکهعالوه بر اين، با توجه به 

نظر گرفته شود که وضعيت شود که بعد از هر رابطه، پاراگرا  جديد دردهی، باعث میخودکارشدن فاصله

 5صورت هوشمندانه بها قهراردادن گزارش، الزم است که نويسنده به نوشتن. بنابراين حين نيستمطلوبی 

 )به پاراگرا  بعد توجه کنيد!(.  کندبتداي هر پاراگرا ،  ن را متمايز فاصله خالی در ا

ها بايد در شود. بنابراين شکلدادن شکل، در وسط يک پاراگرا  خودداري بايد توجه داشت که از قرار     

ده شهدهی بيانانتهاي پاراگرا  مربوطه  ورده شود و حتما بعد از شکل بايد پاراگرا  جديهد و بها فاصهله

 يد، همواره يک می Headingجز پاراگرافی که بالفاصله بعد از براي پاراگرا ، شروع شود. در مجموع، به

 فاصله خالی،  غاز شود تا قابل تشخيص باشد.  5پاراگرا  بايد با 

بها  گردد در بين يک پاراگرا  شکل و يا جدول قرار نگيرد.منظور زيبايی بيشتر گزارش، توصيه میبه     

بدون   نفصل، پاراگرا  بعد از هاي يک سردر ميان پاراگرا يا جدول گرفتن شکل پس از قراراين وجود 

گيرد، پس از درج فرمول، گردد. چنانچه فرمولی نيز در ميان يک پاراگرا  قرار میفاصله ابتدايی  غاز می

 فاصله خالی نيست. 5شود و نيازي به پاراگرا  از ابتداي خط  غاز می

 ررس  قواعد نگارش ب 5.6

. بنهابراين پهس از اينکهه شهودتغيير در ساختار گزارش  ممکن است گاهی باعثمطالعه مفهومی گزارش، 

توان نسبت بهه ويهرايش گهزارش اقهدام دهی گزارش، تعادل برقرار شد، میبين مطالعه مفهومی و ساختار
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يم  ن و فقط از نظهر نگارشهی مهورد گزارش بدون توجه به مفاه يک بارکرد. به اين منظور الزم است که 

 بررسی قرار گيرد. در اين راستا توجه به نکات زير حائز اهميت است:

 نويسیفارسی -1

 امالي صحيح -2

 فواصل بين کلمات -3

 Spaceجاي به Shift Spaceموارد استفاده از  -4

 گذاري و ... گذاري، ويرگولنقطه -5

 بررس  روابط  5.7

ور بررسی مجدد صحت روابط، در مقايسه با مرجع مورد اسهتفاده، منظ، گزارش تنها بهيک بارجا دارد که 

 يد. با کردن روابط و حتی استخراج  ن، خطا پديد میشود که در ماشينمشاهده می گاهیمطالعه گردد. 

شود، اين خطا بهه ي استفاده میاهانهاي رايدر برنامه  نهامعموال پس از استخراج روابط، از  اينکهتوجه به 

 اي برخوردار است. شود. بنابراين بررسی صحت روابط از اهميت ويژهرنامه نيز کشيده میمتن ب

نيز مورد توجه قرار گيرد. در يهک گهزارش فنهی الزم   نهادهی است هنگام بررسی روابط، ارجاع الزم     

خصهی در يهک گيرد، به رابطهه مشسازي مورد استفاده قرار میاست که روابط اصلی و نهايی که در پياده

 مرجع معتبر، ارجاع داده شود. 

 ها شکلبررس   5.8

تهوان ها مورد بررسی قهرار گيهرد. در ايهن بررسهی، می، فقط از منظر شکليک باربهتر است کل گزارش 

 د، مورد توجه قرار داد. شوهاي  تی تشريح میمواردي را که در بخش
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 بررس  کيفيت شکل و تطابق عنوان آن 5.8.1

شوند، ها، براي استفاده مجدد، تکرار می، معموال عناوين شکلCaptionراي استفاده از ب اينکهبا توجه به 

توانهد ها، میشود. بنابراين يکی از بررسهیشود که در برخی موارد، اصالح عنوان فراموش میمشاهده می

کيفيت  ن را توان با شکل موردنظر باشد. همزمان با بررسی عنوان شکل، می  نهابررسی عناوين و تطابق 

 نيز مدنظر قرار داد. 

 بررس  تطابق روابط، برنامه و شکل 5.8.2

ها بهه تشهريح روابهط ، برخی از شهکلشودشريح متن يک برنامه نوشته میمنظور تهايی که بهدر گزارش

ها، تطهابق بهين روابهط مهوردنظر، مهدل شده اختصاص دارد. الزم است کهه بهراي ايهن شهکلسازيپياده

 )متن برنامه( و شکل مربوطه مورد بررسی قرار گيرد. شده سازيپياده

 بررس  جداول 5.9

تهوان فقط از منظر جداول مورد بررسی قهرار گيهرد. در ايهن بررسهی، می يک باربهتر است کل گزارش، 

 گردد، مورد توجه قرار داد. هاي  تی تشريح میمواردي را که در بخش

 آن تطابق عنوان بررس  کيفيت جدول و   5.9.1

شوند، ، معموال عناوين جداول، براي استفاده مجدد، تکرار میCaptionبه اين که براي استفاده از  با توجه

شود. در اين بررسهی الزم اسهت کهه بهين شود که در برخی موارد اصالح عنوان، فراموش میمشاهده می

ان کيفيهت  ن را تهوزمان با بررسی عنوان جدول، میمحتويات جدول و عنوان  ن تطابق برقرار باشد. هم

 نيز مدنظر قرار داد. 

 بررس  تطابق روابط، برنامه و جدول 5.9.2

ها بهه تشهريح روابهط شود، برخی از جدولمنظور تشريح متن يک برنامه نوشته میهايی که بهدر گزارش

شده اختصاص دارد. بنابراين الزم است که براي جداول، تطابق بين روابط موجهود در گهزارش سازيپياده

 متن برنامه و روابط موجود در جدول، مورد بررسی قرار گيرد.  فنی،
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 رسان  مراجع روزبه 5.10

دهی مناسهب مهورد غفلهت قهرار دليل توجه به متن مورد نگهارش، ارجهاعنويسی بهمعموال هنگام گزارش

دهی پرداخهت. در ايهن توان براي هر فصهل بهه بررسهی ارجهاعگيرد. پس از اتمام نگارش گزارش میمی

هاي مختلف را مورد بررسی قرار داد و درصهورت اسهتفاده از ليت الزم است تا با دقت فراوان پاراگرا فعا

هاي فنی الزم است که روابط مهم و همچنهين روابطهی مرجع خاصی، به  ن ارجاع داده شود. در گزارش

دهی در ارجهاعدهی شهود. بهتهر اسهت است، ارجهاعصورت کامل در گزارش ارائه نشدهکه استخراج  ن به

[(. در بخهش 3(، ]2-3روابط، شماره رابطه مورد استفاده در مرجع موردنظر نيز ذکر گردد. مثال )رابطهه )

روزن اين مساله را در هر فصل بهتوامیترتيب حضور در متن  ورده شوند. مراجع به مراجع الزم است که

 کند.فصول کفايت میرسانی در انتهاي ويرايش تمامی روزرسانی کرد. اگر چه به

 بنديصفحه 5.11

بندي اقهدام توان با مرور کلی گزارش، نسبت به اصالح صهفحهپس از پايان اقدامات ويرايشی مختلف، می

بندي بهتري ارايه توان صفحهنمودن  ن، میجاکردن يک شکل يا کوچک و بزرگهکرد. مثال گاهی با جاب

کند، ايهن بندي احتماال شماره صفحات تغيير میاز صفحهکرد. توجه داشته باشيد، با توجه به اينکه پس 

 .انجام شودد، شوکه در فصل بعد تشريح می هاسربرگاقدام قبل از بررسی 

 هابرگتهو  سربرگ 5.12

فصهل، الزم ههر ، در پايهان « PAGE LAYOUT>Breaks>Next Page»با توجه به استفاده از ابراز 

 ود. است که در  غاز هر فصل، موارد زير چک ش

  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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 هاگذاريروز رسان  شمارهبه 5.13

گذاري شکل، جدول يا رابطه جديد و يا حتی جابجائی  نها، شهماره در برخی مواقع به دليل اضافه نمودن

کل متن را انتخهاب نمهود و  ،توان در پايان کار. براي اين منظور میاستروز رسانی انجام شده نيازمند به

. الزم به ذکر است کهه در کردرا انتخاب  Update Field دن کليد سمت راست موس گزينه رپس از فش

 استفاده نمود. update entire tableها بايد از گزينه رسانی فهرست روزخصوص به

 PDFفايل  ساختن 5.14

انتخهاب نمهود و بهراي  pdfنوع فايل را  File>save asکافی است که از منوي  PDFبراي ساختن فايل 

 :create bookmarks usingگزينههه  optionsبايههد از گزينههه  pdfدر فايههل  hyperlinkايجههاد 

Headings کردانتخاب  را. 
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 گيريبندي و نتيجهجمع :6فصل 

گيري نهايی ارائه شود. در اين مهوارد بندي يا نتيجهجمع الزم است که هاي علمی و فنیدر پايان گزارش

گيري بهه نتيجههگيرد را به اين امر اختصاص داد. توان  خرين فصل گزارش که قبل از مراجع قرار میمی

 ه کنيد:لحاظ محتوايی توجاين گزارش به

شهد. صورت يک الگهو ارائهه نويسی يک گزارش علمی بهو ماشين نگارش نکات مهمدر گزارش حاضر      

ي ههانانامه و ... و همچنهين زمهدر کاهش زمان الزم براي نگارش يک گزارش، پايان اين الگواستفاده از 

 هاي مجدد و اصالح اشکاالت، موثر خواهد بود.الزم براي بررسی
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 هاپيوست

ها  ورده گيهرد، در بخهش پيوسهتهاي زير قهرار میی از گروهکه در يکعات مرتبط با متن گزارش موضو

 د:نشو

 .هاي رياضی يا عمليات رياضی طوالنیاثبات -1

 .( چنانچه طوالنی باشدCase Studyمورد مطالعه ) ()هايداده و اطالعات نمونه -2

 .باشد ارهاي ديگران چنانچه نياز به تفصيلکنتايج  -3

 .مجموعه تعاريف متغيرها و پارامترها، چنانچه طوالنی بوده و در متن به انجام نرسيده باشد -4

 روابط رياض 

نامه باعث اتهال  وقهت خواننهده عمليات طوالنی رياضی، که ذکر  ن در متن پايانتوان میدر اين بخش 

نامه متفهاوت خش پيوست با متن اصلی پايانگذاري روابط رياضی در برا درج نمود. الگوي شمارهشود می

 دهد.ي صحيح درج روابط را در پيوست نشان می( نحوه1-ي )پاست. رابطه

𝐹 (1-)پ = 𝑚𝑎 

 اشکال و جداول

 توان در ايهن بخهش قهراربه  نها اشاره نشده است را می نامههاي پايانفصلهايی که در ها و جدولشکل

در  زمايشگاه، همچنين تصهاوير  هاي مربوط به انجام کار  زمايشگاهی و تجهيزات استفاده شدهداد. شکل

بهراي  ازجمله مواردي هستند که قابليت بارگذاري در اين بخش را دارند.، افزارمربوط به کار عددي با نرم

شود به متن اصلی استفاده میاز ساختار متفاوتی نسبت  گذاري جداول و اشکال موجود در پيوستشماره

 است. که در زير نمايش داده شده
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 ي. انهايك کد راي منبع بدنه اصي  شرح کد :1-پ جدول

01 program AeroPack; 
02 uses 
03   Forms, 
04   Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
05   Dialogs, 

06   Sysutils; 
07 {$R *.res} 

08 begin 
09   Application.Initialize; 
10   Application.Title := 'AeroPack'; 
11   Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
12   if pos('/h',Form1.Switches)<>0 then 
13   begin 

14    Application.ShowMainForm:=False; 
15    Form1.Visible:=False; 
16   end; 

فهرم اصهلی را  Visibleو خصوصهيت  ShowMainFormدر رشته سوئيچ موجود باشد، متغير  h/در صورتيکه سوئيچ 

 دهد. نتيجه اين کار عدم نمايش فرم اصلی خواهد بود.قرار می Falseبرابر با 
17   Application.Run; 
18 end. 

. عنوان شکل: 1-شکل پ
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