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 مقدمه .1

و  ، مالکدرواقعاهمیت ویژه برخوردارند. یک فعالیت علمی و پژوهشی از  عنوانبهدوره تحصیالت تکمیلی  هاینامهپایان

، رونازای. روندمیو سطح علمی و پژوهشی دانشگاه به شمار  پژوهاندانشمعیار سنجش كیفیت و كمیت كارهای پژوهشی 

امکان  حد تا نامهپایانتحصیالت تکمیلی، راهنمای نگارش  هاینامهپایاننگارش  ینحوهبا توجه به اهمیت یکسان بودن 

دوم  در بخش است. در این راهنما ابتدا به بیان مقدمه، و شدهتهیه دانشگاه آموختگاندانشو كوتاه برای دانشجویان و  ساده

ان است. دانشجوی شدهپرداخته نامهپایانو در بخش سوم به تشریح ساختار ظاهری  نامهپایانبه تشریح ساختار محتوای 

انجام  ظورمنبه نامهپایان تائیدخود هستند.  نامهپایانبرای تایپ و تنظیم  شدهبیان هایدستورالعململزم به رعایت دقیق 

 .است نامهپایان توسط دانشجو و استاد راهنمای محترم نامهشیوهمنوط به رعایت این  حسابتسویهصحافی و 

 

 نامهپایان محتوایی ساختار .2

 ، نتایجشدهانجامتبط به موضوع پژوهش، توصیف كارهای و مر شده انجامحاوی بررسی مطالعات  باید نامهپایانیک 

  .و پیشنهادها برای كارهای آتی باشد گیرینتیجهو سرانجام  آمدهدستبه

 :از اندعبارتمهم هستند  نامهپایاننکاتی كه در ساختار یک 

 حالرعیندسادگی از ضروریات یک نوشته است. نویسنده الزم است، ساده، روان و  :ملموس بودن مطالب -

  .خود به كار نبرد ینوشتهرا در  نامأنوس هایكلمهپیچیده و  هایجملهمهم،  هایعبارتشیوا و رسا بنویسد و 

 اجزای و هامثال ها،بحث همه و نشود دور موضوع اصل از نوشته سراسر در باید نویسنده :موضوع وحدت -

 .كند القا خواننده ذهن در واحد ریتأثی و باشد اصلی موضوع پیرامون كامل، هماهنگی با نوشته

 همرزبندی شوند ك ایگونهبه هافصلباشند.  فهمقابلمطالب باید كامالً واضح، منظم و  :مطالب بندیطبقه -

 .محتوا كامالً تفکیک شوند ازنظرمطالب 
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 چکیده .2-1

 :  نگارش چکیده باید به نکات زیر توجه شود در 

 و هایافته روش، هدف، شامل تواندمی كه باشد شدهانجام اقدامات از ایصهخال كنندهبیان و جامع باید چکیده 

 باشد. در یک پاراگراف پژوهش نتایج

 شود خودداری مسئله تعریف و پیشینه بیان ریاضی، هایرابطه ذكر و مرجع به ارجاع از باید چکیده در. 

 شود پتای جدیدی صفحه در و ترجمه یسیانگل زبان به فارسی چکیده متن عیناً است الزم انگلیسی چکیده در. 

باشند كه امکان  ایگونهبهكلیدی باید  هایواژه. آیندمیكلیدی  هایواژه ،در پایان چکیده :کلیدی هایواژه

 هایواژهكلیدی ضروری است. در نگارش  یواژههفت  چهارتاسریع را برای افراد فراهم آورند. نوشتن  جستجوی

فارسی به زبان انگلیسی ترجمه و در انتهای چکیده به زبان انگلیسی  هایكلیدواژهست عیناً الزم ا كلیدی انگلیسی

  .نوشته شوند

 نامهپایان هایفصل .2-2

 تنظیم زیر صورتبه ترتیب فصول را  توانمیبر این اساس  1د.ل نوشته شوفص 5الی  4در  نامهپایانكه  شودمیپیشنهاد 

 :كرد

 فصل اول: کلیات .1

، سئلهمكاربرد  ،مسئلهاین فصل شامل بیان  طوركلیبه. پردازدمیل به تشریح موضوع، اهمیت آن و مراحل پژوهش این فص

شرح مختصری از روش  كلی پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، بیان هایویژگیتبیین اهداف، شرح گستره و 

 .دیگر پرداخته شود هایفصلمطالب در  مختصری از است. در انتهای این فصل، به شرح كاررفتهبه هایفرضیهپژوهش و 

 میانی فصل اول و آخر هایفصل . 2

                                                           
 .باشد متغیر راهنما استاد تشخیص و موضوع حسببر تواندمی هافصل تعداد كه است بدیهی1 
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پژوهش  هایروش در این پژوهش، چگونگی استفاده مورد هایروشمرتبط،  هاینظریهو  هاموضوعبه  توانندمی هافصلاین 

  .و محاسبه و استخراج نتایج اختصاص داشته باشند

 رس یکپس از  گاههیچمختصر نوشته شود.  هرچندالزم است متنی برای توضیح آن مبحث،  ،عنوان سرپس از هر  :توجه

 .داخلی شروع شود عنوان سر، نباید بدون وجود توضیح، بالفاصله عنوان

  و پیشنهادها بندیجمعفصل آخر: . 3

 :است زیر موارد شامل ترتیب به

 .ژوهش جاری استپ ایآورده دستو  هایافتهاز همه  ایخالصه بندی:جمع

 .شودمی تشریح آن هاییافته اساس بر پژوهش نوآوری :نوآوری

صل . این فكندارائه می بحث مورد یزمینه درآتی بیشتر  هایپژوهشو موضوعات پیشنهادی را برای  هاعنوان :پیشنهادها

 ردهاوادستو  هایافته یارائهصرفاً به  حاوی یک مقدمه شامل مروری اجمالی بر مراحل انجام پژوهش باشد. همچنین، تواندمی

 .شود جدول و نمودارها اجتناب ارائهنتایج و از  موردبیبسنده شود و از تعمیم 

 ارجاع دهی .2-3

 یا باید یک جمله كامالً بدیهی باشد یا باید دلیل آن بیان شود یا باید به شودمینوشته  نامهپایانهر جمله كه در یک 

 .را نقل یا ثابت كرده است، ارجاع داده شودمرجعی كه آن موضوع 

 است، در فهرست مراجع الزامی است و برعکس، به هر مرجع فهرست شده استفاده هاآنمراجعی كه در متن از  یهمهذكر 

شته ون ارجاع داده شود. برای مراجع فارسی، تاریخ شمسی و برای مراجع انگلیسی، تاریخ میالدی نامهپایانشده باید در متن 

 .شود

 :ارجاع داده شود موردنظر، در موارد زیر باید به مرجع نامهپایاندر متن 

 شود اشاره مرجع به مؤلف، نام به اشاره از پس بالفاصله و متن ابتدای در.
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 ....آمده است ( 1335در كریمی و همکاران ) آنچهمثال: طبق  طوربه               

 اشاره شود موردنظربه مرجع  در پایان جمله یا انتهای پاراگراف. 

  ،مبنی بر استفاده از آن مرجع ایجملهابتدا  توانمیدر صورت استفاده از یک مرجع در بیش از یک پاراگراف 

  .است آن مرجع مطلب، مربوط به یادامهنشان داده شود كه »:« آورد و سپس به مرجع اشاره كرد و با قرار دادن 

  مرجع  باشند، الزم است شدهنقلكه از مرجعی غیر از نتایج پژوهش  هایینقشهو  هاشکل، نمودارها، هاجدولبرای

 .مربوط در انتهای عنوان درج شود

 یشیوه فهرست مراجع وجود دارند كه در یارائهو  نامهپایاناستاندارد برای اشاره به مراجع در متن  یشیوه، دو طوركلیبه

توضیحات  برای .شودمیاستفاده    [ ]در شیوه دوم از شماره مسلسل داخل كروشه اول از نام نویسنده و سال نشر اثر و

 .را ببینید ( 1-بیشتر، )پیوست الف

 فهرست مراجع .2-4

 روش سازییکسان منظوربهمشخصات مراجع مختلف در فهرست مراجع وجود دارند.  یارائهاستانداردهای متعددی برای 

 ارائهشیوه  ترینمناسباستفاده شود.   IEEE "2"  یا روش1"هاروارد"كه از روش  ودشمیمشخصات مراجع، توصیه  ارائه

 كه مشهورترین پذیردمیاستناددهی معتبر صورت  افزارهاینرمتوسط  متنیدرون دهی ارجاعمشخصات مراجع و همچنین 

 . است " Endnote " افزارنرم هاآن

  هاپیوست .2-5

 ،هافرمولكمک كنند، مانند شرح كامل یا اثبات  بحث موردبیشتر موضوع  وضوحبهكه  ندشومیشامل مواردی  هاپیوست

 صورتبهمتن اصلی  از نتایج آماری. چنانچه نتایج آزمایشگاهی در هایینمونهیات نتایج آزمایشگاهی و ئ، جزهاعکس، هانقشه

یر ضروری ز شود. برای درج پیوست، نکات ارائهجدول  رتصوبهباشند، ریز نتایج باید در پیوست،  شدهارائهنمودار یا منحنی 

:هستند

                                                           
1 Harvard 
2 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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  ز ا ، با فونت و اندازه عناوین فصول، این بخش را«پیوست)ها(»یک صفحه جداگانه در آغاز پیوست)ها( با عنوان

 .كندمیجدا  هابخشسایر 

  )شوند.ی میگذارنامموضوعی تفکیک و با حروف الفبای فارسی  ازنظرپیوست)ها  

 پیوست و حروف الفبای فارسی، مانند )پیوست الف( است صورتبهدر داخل متن  هاپیوستوه ارجاع به نح. 

 سومینمثالعنوانبهشوند.  گذاریشمارهموجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط  هایجدولو  هاشکل ، 

 .(3-: )جدول الفشودمیبه این صورت نوشته « الف»جدول در پیوست 

 اژه نامهو .2-6

  .آورده شوند هاآنتخصصی به ترتیب حروف الفبای فارسی به همراه معادل انگلیسی  هایواژه یهمه

 (پانویس )پاورقی .2-7

كرد.  رائها پانویس در همان صفحه صورتبه توانمیچنانچه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را 

در پانویس،  مشخص و كوچک در باال و سمت چپ آن صورتبه، توسط شمارهای كه موردنظره در این صورت، عبارت یا واژ

 :است به پاورقی رعایت نکات زیر ضروری . در صورت نیازشودمی ارائهتوضیح مربوط به آن شماره 

 پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود. 

 از یک شروع شودپاورقی در هر صفحه  گذاریشماره. 

  باشد تركوچکشماره از قلم متن اصلی  3یا 2در پانویس  مورداستفادهقلم. 

  بیایند در متن هاآنالتین در متن فارسی خودداری شود و معادل فارسی  ایهنامانگلیسی و  هایواژهاز آوردن. 

 .در این صورت، معادل انگلیسی كلمه یا عبارت در پاورقی ذكر شود

  كلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی تنها برای بار اول ضرورت داردآوردن اصل. 
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 در مواردی كه الزم است از حروف اختصار انگلیسی در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسی آورده شود و سپس 

 اورقیر پدر باالی پرانتز، اصل كلمه یا عبارت انگلیسی، د گذاریشمارهحروف اختصار در پرانتز قرار گیرند و با 

 .شود ارائه

 نامهپایانساختار ظاهری  .3

و اندازه  پیکربندی متن، انتخاب نوع فونت یشیوهباید از چگونگی ترتیب قرار گرفتن صفحات،  نامهپایانبرای تنظیم متن 

 .پردازیممیبه شرح هر یک از این موارد  اینجاقلم مطلع بود كه 

 ترتیب قرار گرفتن صفحات .3-1

 صفحه سفید  .1

 صفحه عنوان به زبان فارسی .2

 صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم .3

 صفحه تعهدنامه اصالت اثر و واگذاری حقوق .4

 برگه صورت جلسه دفاع( اصلاسکن رنگی (داوران تأییدیه .5

 (تقدیم اثر )اختیاری .6

 (تشکر و قدردانی )اختیاری .7

 (پیشگفتار )اختیاری .3

 به زبان فارسی هاكلیدواژهچکیده به همراه  .9

 البفهرست مط .11

 ()در صورت وجود هاجدولفهرست  .11

 ()در صورت وجود هاشکلفهرست  .12

 ( ...  و هانقشه)نظیر فهرست نمودار، فهرست  هافهرستسایر  .13

 و اختصارات هاعالمتفهرست  .14

 نامه پایانمتن اصلی  .15
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 .(2-استناددهی مطابق الگوی موجود در پیوست الف یشیوهفهرست مراجع ) .16

 ()در صورت وجود هاپیوست .17

 نامهژهوا .13

 به زبان انگلیسی هاكلیدواژهچکیده به همراه  .19

 صفحه عنوان به زبان انگلیسی .21

 صفحه سفید  .21

 نامهپایاننکته: مشخصات نسخه الکترونیکی 

در هایی را شده ن تائید شیوه نگارشعیناً منطبق با  و نامهپایاننسخه الکترونیکی شامل متن كامل  دودانشجو موظف است 

 :تحویل لوح فشرده به كتابخانه به موارد زیر توجه شود ذخیره كند و به كتابخانه تحویل دهد. در حلقه لوح فشردهدو 

 .باشد Pdfو Wordدر دو فرمت  نامهپایانمتن كامل  .1

 .ها الزامی استدر فایل "(برگه تعهدنامه اصالت اثر و واگذاری حقوق )به همراه امضا"الصاق اسکن  .2

و سپس الزامیست اصل برگه صورت جلسه  Pdf وWord در فایل "لسه دفاعبرگه صورت ج"الصاق اسکن رنگی  .3

 به كتابخانه تحویل داده شود.

اسکن و  خودداری شود جهت ثبت در ایرانداک Pdfو Wordفایل در  "دفاع جلسهصورتبرگه "از الصاق اسکن  توجه:

 كتابخانه گذاشته شود. فایلدر فقط برگه صورت جلسه دفاع  رنگی

فشرده  لوح در( وجود صورت در) هابرنامه از استفاده راهنمای با همراه نامهپایان در شده سازیپیاده یهابرنامه .4

 .شوند ذخیره

 .در مجامع علمی )در صورت وجود( الزامی است منتشرشدهمقاله  .5

 .تحویل لوح فشرده به همراه یک عدد قاب سخت )با فرمت كتابخانه( الزامی است .6
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 مفونت و اندازه قل .3-2

 

ای متن انگلیسی استفاده از و بر B Nazanin هایفونتاستفاده از یکی از  نامهپایاندر نگارش متن فارسی 

 .ضرورت دارد Times New Roman هایفونت

 .اندشده داده نشان1-3در جدول  نامهپایانمختلف یک  هایقسمتدر  استفاده قابلفارسی  یاه قلماندازه و سبک 

 

 فارسی ایهقلم.1-3 جدول

 Bold اندازه قلم قلم از استفاده موقعیت

 B Nazanin 20  عنوان فصل

 - B Nazanin 14 متن

 B Nazanin 18  1فصل زیر

 B Nazanin 16  2فصل زیر

 B Nazanin 14  3فصل زیر

 B Nazanin 13  4فصل زیر

 B Nazanin 12  هاجدولعنوان 

 B Nazanin 12  هاشکلعنوان 

 - B Nazanin 12 هاجدولن مت

 - B Nazanin 12 هاشکلمتن 

 - B Nazanin 13 )مراجع )قسمت عادی

 B Nazanin 13  )مراجع )قسمت پررنگ

 - B Nazanin 11 نویسیبرنامهتوضیحات كد 

 B Nazanin 12  پیوست هایجدولعنوان 

 B Nazanin 12  پیوست هایشکلعنوان 
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 .اندشدهداده نشان 2-3 جدول در نامهپایان یک مختلف هایقسمت در استفادهقابل التین هایقلم سبک و اندازه

 التین هایقلم. 2-3 جدول

 Bold اندازه قلم موقعیت استفاده قلم

 - Times New Roman 13 متن

 Times New Roman  17 1فصل زیر

 Times New Roman  15 2فصل زیر

 Times New Roman  13 3فصل زیر

 Times New Roman  12 4فصل زیر

 Times New Roman  12 هاجدولعنوان 

 Times New Roman  12 هاشکلعنوان 

 - Times New Roman 12 هاجدولمتن 

 - Times New Roman 12 هاشکلمتن 

 - Times New Roman 12 (مراجع )قسمت عادی

 Times New Roman  12 (مراجع )قسمت پررنگ

 - Courier New 10 نویسیبرنامهتوضیحات كد 

 - Courier New 10 نویسیبرنامهكد 

 Courier New  10 ()پررنگ نویسیبرنامهكد 

 Times New Roman  12 پیوست هایجدولعنوان 

 Times New Roman  12 پیوست هایشکلعنوان 

 

 پیکربندی متن .3-3

 .ندكمیو زیبایی صفحات كمک  نامهپایانمختلف یک  هایبخشکیک مناسب به خوانایی متن، تف هافاصلهتنظیم 
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 فاصله کلی از چهار طرف کاغذ .3-3-1

 اینچ( و از سمت راست2/1متر )  سانتی3اینچ،( از چپ 2/1متر )  سانتی3اینچ(، از پایین 2/1متر )  سانتی3حاشیه از باال 

 .اینچ( در نظر گرفته شوند2/1سانتیمتر ) 3كاغذ 

 هاخطفاصله  .3-3-2

 .متر باشد سانتی5/1 هاخطفاصله بین 

 صفحات گذاریشماره .3-3-3

 گیرندنمیاز این صفحات شماره صفحه  یکهیچ. 

o سفید صفحه 

o عنوان صفحه 

o الرحیم الرحمن... ا بسم صفحه 

o حقوق واگذاری و اثر اصالت تعهدنامه 

o داوران تأییدیه 

o اختیاری() اثر تقدیم 

o (اختیاری) فتارپیشگ 

o قدردانی و تشکر 

o زبان به هاكلیدواژه همراه به چکیده 

 فارسی

o زبان به هاكلیدواژه همراه به چکیده 

 انگلیسی

o انگلیسی عنوان صفحه 

o سفید صفحه 

 

  شوندمی گذاریشمارهاین صفحات با حروف ابجد: 

o مطالب فهرست 

o هاجدول فهرست 

o هاشکل فهرست 

o اختصارات و هاعالمت فهرست 

  شوندمی گذاریشمارهاین صفحات با اعداد اصلی: 

o  نامهپایانمتن اصلی 

o فهرست مراجع 

o (وجود صورت در) هاپیوست 

o نامهواژه 
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 نکته:

  در متن و اندازه شده استفادهبا قلم  قسمت وسط و پایین آن صفحههر صفحه در  یشمارهالزم است كه 

 .درج شود12

  پ شماره صفحه در صفحات اول هر فصل و همه صفحات سفیدولی از تای شوندمیهمه صفحات شمارش 

 (.ظاهر نشود هاآنخالی( پرهیز شود )یعنی شماره صفحه در )

 

 هابخشو  هافصل گذاریشماره .3-3-3-1

 یک بخش كهدرصورتیاست.  موردنظرعدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش 

 بخش زیریعنی  (3-4-2، مانند ) گیردمی، قرار یادشدهدر سمت چپ شماره  بخش زیرره هر باشد، شما بخش زیردارای 

 .سوم از بخش چهارم فصل دوم

 :مثال

 شبکه یپایهمروری بر مفاهیم  .2: عنوان اصلی در فصل اول

 تعاریف و مفاهیم اولیه. 1-2: عنوان فرعی در فصل اول

 ای شبکهكاربرده. 1-1-2: در فصل اول ترفرعیعنوان 

 هاشکلو  هاجدول گذاریشماره. 3-3-3-2

  باید مطابق با الگوی  گذاریشمارهباید دارای شماره باشند و  هاجدولنمودارها وYY-Xانجام شود .X فصل  شماره

 صورتبهمستقل( هستند. مثالً هشتمین رابطه در فصل ششم  طوربهیا نمودارها ) هاجدولشماره ترتیب YYو 

 .شودمی نوشته (6-3)

  درج شوندهاآندر زیر  هاشکلو عنوان نمودارها و  هاآندر باالی  هاجدولعنوان ،. 
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 صورتبه هاعکستصویر و عکس در متن اصلی خودداری شود و بهتر است تصاویر و  ارائهباید از  االمکانحتی 

 .باشد شوند. در صورت استفاده از عکس در متن، تصویر باید كامالً واضح ارائهپیوست 

  شوند و نمودارها خودداری شود. همه اعداد و كلمات به فارسی نوشته هاجدولاز درج اعداد و كلمات انگلیسی در. 

 طف ع در سمت هاآن، باید طوری قرار گیرند كه متن باالی شوندمیكه در راستای طولی كاغذ تنظیم  هاییجدول

رار ق ، باید طوریشوندمیكه در راستای طولی كاغذ تنظیم  هاییشکلواقع شود و همچنین  نامهپایان)شیرازه( 

در  داخل متن و االمکانحتی هاجدولو  هاشکلقرار گیرد.  نامهپایاندر سمت لبه  هاآنگیرند كه متن پایین 

 .، بیایندیادشدهفاصله به محل  تریننزدیک

همه  Insert Captionبیاید.  ای مستقلحهصفها باید هر یک در ها و جدولفهرست مطالب، نمودارها، شکل نکته:

. )لینک دار( شوندتا به طور خودکار بهنگام باشند  reference-Crossها باید به صورت ها و جدولها به شکلارجاع

كلیک شود و بعد فهرست جدول یا شکل بیاید. انجام  Referencesروی گزینه   Word 2013برای انجام این كار، در 

 كند.ها را ساده میها و شکلسازی و تهیه فهرست مطالب، نمودارها، جدولیند بهنگاماین كار، فرا

 هافرمول گذاریشماره. 3-3-3-3

  ادیر در متن باید مطابق با سیستمو همه اعداد و مق هافرمولواحد SI1 هایسیستم باشد. در موارد خاص كه از 

 .در پاورقی بیایدSI، معادل آن باید در سیستم شودمیدیگر استفاده 

 باید مطابق با الگوی  هافرمولشوند. شماره  گذاریشمارهو نمودارها باید  هاجدولنیز مانند  هافرمولYY-X  انجام

 .شماره ترتیب فرمول در فصل مربوط باشدYYشماره فصل و X .شود

  شود آن ارجاع داده یشمارهه بعدی از آن فرمول، ب یاستفادهو در  گذاریشمارههر فرمول برای بار اول در متن. 

 داخل پرانتز بیاید هافرمول یشماره. 

                                                           
 یکاها برحسب هاكمیت سنجش برای ایاستانداردشده المللیبین دستگاه شود،می شناخته SIیا متریک سامانه عناوین با معموالً كه یکاها المللیبین دستگاه1 

 .است( واحدها)
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 مطالب یهمهو  هافرمولباید در سراسر متن، یکنواخت باشد. همچنین الزم است كه  هافرمولنگارش  یشیوه 

 .عکس نباشند صورتبهتایپ شوند و 

 4از فصل 3نمونه فرمول: فرمول شماره 

(4-3) dx

dt
=  𝜇 𝑋 − 𝐷 𝑋 

در ادامه، جدول  .هستند سازیرقیقشدت  D (h-1(شدت رشد ویژه و  h) µ-1(سلولی،  یتودهغلظت  kg/m) 3X(كه در آن، 

 :است ها است كه به شرح ذیلدر ارتباط با اندازه فرمول 4-3و جدول  هافرمولدر ارتباط با قلم و سبک  3-3

 قلم و سبک فرمولها. 3-3جدول 

 مورد کاربرد سبک قلم Italic Bold مثال

𝑥  - Times New Roman Variable Variable 

𝑓(𝑥)  - Times New Roman Function Function 

𝛼  - Symbol L.C.Greek L.C.Greek 

𝛺 - - Symbol U.C.Greek U.C.Greek 

Ax + bu -  Times New Roman Matrix-Vector Matrix-Vector 

12 - - Times New Roman Number Number 

If α > 1 - - Times New Roman Text Text 

2E = mc - - Times New Roman Text Constant Parameter 

25N/m - - Times New Roman Text Unit 

∫ 𝑥 𝑑𝑥 - - Symbol Text Math Operator 

sin( 𝑥) - - Times New Roman Text Math Function 

 

 ها فرمول اندازه. 3-3 جدول

Size Position 

12pt Full 

7pt Subscript/ Superscript 

5pt Sub-Subscript/ Superscript 

18pt Symbol 

12pt Sub-Symbol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاپیوست
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 پیوست الف

 فهرست مراجع
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 (1-)پیوست الف

 الف( ارجاع به مراجع بر مبنای نام نویسنده و سال

 یسندهنوی، از نام خانوادگی شودمی كاربردهبهبیشتر  نامهپایاناست و در نگارش  ترسادهدر این فرمت كه از جهت بررسی 

عرفی م . در این حالت در فهرست مراجع، نخست مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسیشودمیالفبایی مرتب  صورتبهاول 

 .شوندمی

 :شودمیباشد، در متن به ترتیب زیر بیان  مؤلفا چند مرجع دارای یک، دو ی كهدرصورتی

  (1335است )حسینی،  شده اشارهدر مورد این موضوع. 

  (.1336است )محمودی و صدری،  شده انجامتحلیلی در مورد این موضوع 

  (1332است )كریمی و همکاران )برای بیش از دو نویسنده(،  شدهارائهمدلی در این حوزه. 

 و معادل شوندمیمراجع انگلیسی در متن، نام خانوادگی نویسنده و سال میالدی به فارسی نوشته برای ارجاع به 

 .شودمینام خانوادگی در زیرنویس مشخص  انگلیسی

 ب( ارجاع به مراجع بر مبنای شماره مسلسل

 متن، از شماره مرجع در . به هر مرجع در هنگام ارجاع درشودمیبه مراجع استفاده  دهی شمارهدر این فرمت، از سیستم 

 رائهاو به ترتیب  شوندنمی. در این فرمت، فهرست مراجع فارسی و انگلیسی از هم جدا شودمیداخل كروشه ] [ استفاده 

 .شوندمی دهی شمارهدر متن )ظهور در متن(، 

 :زیر باشد هایصورتبه  تواندمیچگونگی ارجاع به مراجع در متن بر مبنای شماره مسلسل 

 [1است ] شدهاشارهباشد، مانند: در مورد این موضوع  مدنظرارجاع به یک مرجع  اگر. 

  [3و ] [2] دهندمیباشد، مانند: نتایج پژوهش نشان  مدنظراگر ارجاع به دو مرجع. 

  در این هاییمدل، مانند: اندقرارگرفتهباشد كه در فهرست مراجع پشت سر هم  مدنظراگر ارجاع به چند مرجع 

 .[15و ] [12]،[3] اندشدهائهارحوزه 
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 (2-)پیوست الف

 فهرست مراجع

 دوجو صورت در كتاب عنوان جزییات) كتاب فرعی عنوان كتاب، اصلی عنوان ،(مترجمان و مؤلفان) نام خانوادگی، نام ]1[

 .عدد هب انتشار سال ،ویرایش شماره جلد، شماره انتشار، محل ناشر، ترجمه، یا تألیف در دخیل افراد سایر نام( پرانتز، داخل

 هران،ت امیركبیر، صنعتی دانشگاه انتشارات( عصبی، هایشبکه مبانی: اول جلد) محاسباتی هوش محمدباقر، منهاج، ]2[

 .1379ویرایش اول، 

 رتصوبه مجله كامل نام عادی، صورتبه مقاله عنوان سوم، مؤلف نام دوم، مؤلف نام و خانوادگی نام نام، خانوادگی، نام ]3[

 .انتشار سال صفحات، شماره مجله، شماره جلد، یا دوره شماره ایتالیک،

 دهنده،سفارش و انجام محل كامل نام ثبت، شماره ایتالیک، صورتبه پژوهشی طرح عنوان مجری، نام خانوادگی، نام ]4[

 .طرح انجام سال

 .اینترنتی آدرس صفحه، عنوان فرد، نام/ شركت نام ]5[

[6] Book authors’ names, Book Title in Italic (and the title components, if any), Edition number, Publisher, 

Date of publication. 

[7] Van de Vegte, J., Feedback Control Systems, 2nd Edition, Prentice Hall, 1990. 

[8] Authors’ names separated by comma-dots, The paper title in Regular Times New Roman 12pt, Paper 

Address in Italic, Publishing Place, paper page, Year of Publication. 

[9] Safonov, M., Stability margins of diagonally perturbed multivariable feedback systems, IEEE 

Proceedings, Part D, P.P. 251-256, Nov. 1982. 

[10] Company Name/ Person Name: Page Title, Internet Address. 
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 پیوست ب

 راهنمای ویرایش ادبی
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 (1 -)پیوست ب

 1راهنمای ویرایش ادبی

 توجهموردقواعد نگارشی كه باید  ترینمهماست. در این فصل  مؤثردر فهم آسان آن بسیار  نامهپایاننگارش صحیح یک 

 .كرد بندیدستهدر محورهای اصلی زیر  توانمی. این قواعد را شوندمیبیان  اختصاربهقرار گیرند، جدی نگارنده 

 

 نویسیفارسیالف( )

 در مواردی كه معادل ویژهبهاستفاده شود،  هاآنواژگان غیرفارسی از معادل فارسی  جایبهدر حد امکان سعی شود 

 توجیهی« به همین دلیل»یا « برای همین» جایبه« لذا»اده از كلمه مثال، استف طوربهفارسی مصطلح و رایج است. 

ست. ا« میکروپروسسور»از  ترمناسب« ریزپردازنده»و معادل فارسی « پروسس»زیباتر از « پردازش»ندارد. همچنین، كلمه 

، است ترمعمولغیرفارسی  موارد، چنانچه احتمال عدم آشنایی خواننده با معادل فارسی وجود دارد، یا اصطالح گونهایندر 

این موارد  كه برایRouter جایبه زوترمثال،  طوربهفارسی نوشته شوند.  صورتبهدر متن  موردنظر هایواژهالزم است 

 .آورده شود نامهواژهتخصصی در  هایواژهمعادل انگلیسی 

 ب( رعایت نوشتار صحیح فارسی)

 فارسی باید در حد هاینوشته. همچنین، در كندمیمطلب كمک  ترتراحرعایت نوشتار صحیح فارسی به مطالعه و درک 

 اجزای»ناصحیح، اما « آئین نگارش»و « اجزاء هواپیما»، مثالعنوانبهاستفاده نشود. « ء، أ، ؤ، ة، إ، ئ» امکان از همزه 

 .صحیح هستند« آیین نگارش»و « هواپیما

 

                                                           
توانید از معادل فارسی نیز می هایكلمه مراجعه كنید. در موردwww.persianacademy.irتوانید به آدرس برای اطالع از دستورالعمل زبان فارسی می1

 .، استفاده كنیدیاد شده سایت
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  گذارینشانهرعایت قواعد )ج(

 .نندكمی است كه خواندن و فهم درست یک جمله را ممکن و آسان هایینشانهو  هاعالمتبه كاربردن  ریگذانشانهمنظور از 

 .شوندمیمعرفی  اختصاربه هاآنمعمول و متداول در زبان فارسی و موارد كاربرد  هاینشانهدر ادامه، 

 ویرگول)،( 

 :رودمیویرگول نشانه ضرورت یک مکث كوتاه است و در موارد زیر به كار 

o   را با كسره اضافه بخواند، یا نبودن ویرگول موجب  هاآندر میان دو كلمه كه احتمال داده شود خواننده

 .بروزاشتباه در خواندن جمله شود

o  توضیح، در ضمن یک جمله آورده شود. مثالً برای كنترل وضعیت عنوانبهدر مواردی كه كلمه یا عبارتی 

 .آیرودینامیکی استفاده كرد هایبالکاز  تواننمیارج از جو هستند، فضاپیماها، به دلیل آنکه در خ

o  شیراز، خیابان چهارسو،مأخذمختلف از یک متن یا یک نشانی یا یک مرجع و  هایبخش كردن جدابرای : 

 .93امید، شماره  یكوچه

o  جای گذاشت از خود بر باارزشی: سعدی، رحمه اهلل علیه، آثار آیدمیگاه در دو طرف جمله معترضه. 

 ؛( ویرگولنقطه( 

 كاربردهبهوقف یا درنگ بیشتر از ویرگول و كمتر از نقطه است. این نشانه در مواردی  ینشانه ویرگولنقطه

 :كهشودمی

o  ظاهربهباشد، مانند:  شدهتشکیلمربوط به هم  حالدرعینكالمی طوالنی از چند جمله و عبارت مستقل و 

 .از ظاهر به راز درون پی برد توانمیكمتر  چراكهتوجه مکن؛  هاانسان

o  مثالً»نظیر  هاییكلمهكه برای روشن شدن به جمله دیگری وابسته است و بعد از  هاییجملهدر» ،

 .: ال اله اال اهلل؛ یعنی؛ نیست خدایی جز اهللآیدمی« دیگرعبارتبه» ،«یعنی»

 نقطه ).( 

 :موارد استفاده از آن به شرح زیر است ترینمهم
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o  كامل با واو به  ایجمله اگرچنداعم از انشایی یا خبری. سعدی شاعر بزرگ ایران است.  هاجملهدر پایان

 .آیدمیمعطوف شوند، نقطه در پایان آخرین جمله  هم

o  (.ه. ق. )هجری قمری231تهران/( سال  تلفنیتاكسی: ت. ت. ت. )هانشانیاختصاری و  هایعالمتبعد از 

  دونقطه):( 

 :كاربرد دونقطه عبارت است ازموارد 

o  مستقیم قولنقلپیش از 

o  است شدهاشارهبه آن  اجمالبهپیش از بیان تفصیل مطلبی كه. 

o  شودمیپس از واژهای كه معنی آن در برابرش آورده و نوشته. 

o  و« یعنی»پس از كلمات تفسیركننده از قبیل ... 

 گیومه («») 

 :موارد كاربرد گیومه عبارت است از

o آوریممیعین گفته یا نوشته كسی را در ضمن نوشته و مطلب خود  كهوقتی. 

o  هایقسمتممتاز از  صورتبهدر آغاز و پایان كلمات و اصطالحات علمی و یا هر كلمه و عبارتی كه باید 

 .دیگر نشان داده شود

o  و هاروزنامه، اشعار، هارساله، هامقالهدر ذكر عنوان ...  

  ؟(نشانه پرسشی( 

 :شودمینشانه در موارد زیر استفاده  از این

o  پرسشی هایجملهدر انتهای 

o  ،است شدهنوشته؟( 291. سال تولد فردوسی ) شودمی كاربردهبهگاه برای نشان دادن تردید. 

 خط تیره(-) 

 :موارد كاربرد خط تیره عبارت است از



22 

 

o توضیحی، بدل، عطف بیان و هایعبارت كردن جدا ...  

o اعداد و كلماتهاتاریخبین « به»و « تا» اضافهحرف جایبه ،. 

o  ورزشی –تركیبی: اردوی فرهنگی  هایعبارتدر. 

 )(پرانتز 

 :موارد كاربرد پرانتز عبارت است از

o  یک كلمه یا عبارت را برای توضیح بیشتر كالم بیاورند كهوقتیو « یعنی»و « یا»به معنی. 

o ت تکمیلی( به خواننده عرضه كندبیشتر )اطالعا هایآگاهینویسنده بخواهد  كهوقتی. 

o  و شواهد هامثالبرای ذكر مرجع در پایان. 

 نوشته شود )نباید عالمت به واژه بعدی فاصلهیکباید پس از  آیدمینگارشی  هایعالمتواژهای كه بعد از  توجه:

 تتز، كروشه، گیومه نباید با عالمداخل پران هایواژهچسبانده شود(، ولی با واژه قبلی نباید فاصله داشته باشد. عبارت یا 

 م.(.1911-1323)، «ر. ک.»قبل و بعد فاصله داشته باشند؛ مانند: 

 

 هاآنکلمات بدون گذاشتن فاصله بین  نوشتن جداد( 

 فاصله گذاشته شود )مثل كلمه هاآنگاهی الزم است اجزای یک كلمه از یکدیگر جدا نوشته شوند، بدون آنکه بین 

 «(.نوشتن اجد»یا « شودمی»

 او ی« باغبان»، «عملگر»كلمات مركب در زبان فارسی باید از هم جدا نوشته شوند )صفات فاعلی مانند  یهمهتقریباً 

ک ی از مواردی كه باید اجزای هایینمونهاستثنا كرد(. در ادامه به  توانمیرا «چنانچه»، «اینکه»و كلماتی نظیر « دانشمند»

 :شودمینوشته شوند، اشاره  كلمه جدا، اما بدون فاصله
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 بخش از« می»، الزم است كه در عین جدا نوشتن، شوندمیشروع « می»در افعال مضارع و ماضی استمراری كه با  -1

آن  زا فاصلهنیمدر اول فعل با « می»استفاده و « فاصله متصل»بعدی فعل جدا نیافتد. برای این منظور باید از 

 «.شودمی» جایبه «شودمی»مثال  طوربهجدا شود. 

 جدا نوشته شود. این امر در مورد كلمات غیرفارسی كه وارد زبان فارسی شدهبستهی جمع باید از كلمه جمع «ها» -2

 .است تأكیدمورد « هافرمول»یا « هاكانال»، مانند شوندمیجمع بسته « ها»و با حرف  اندشده

 .اشتباه است« هاپیشنهاد»صحیح و « پیشنهادها»كلمات فارسی نباید با قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس  -3

 .شودمیاز هم جدا  فاصلهنیمبا « شدهنوشته»و « چینخط»دوقسمتی مثل  هایصفتو  هااسم -4

 «.است شده»و « اندشده». مثل شودمیاز كلمه اصلی جدا  فاصلهنیمبا  هاشناسه -5

 «.است هگفت». مانند شودمیاز قسمت اصلی جدا  فاصلهنیمنقش شناسه را داشته باشد توسط  كههنگامی« است» -6

 نوشته»ارتصحیح و عب« شودمینوشته »بند پیشین نباید باعث افراط در استفاده از فاصله متصل شود. مثالً عبارت  -7

 ناصحیح است« شودمی

دا ج از هم لهفاصنیمكل متفاوت است، بهتر است كه با  بامعنایكامالً  هاآنكه معنای اجزای  ایدوكلمه هایفعل -3

 .شوند

 «.بردارییادداشت»و « ایدوكلمه هایفعل»در عبارت « ایدوكلمه»كلمات مركب مثل كلمه  -9

 «.واردكردن»و « كردن ذوب». مثل شوندمیاز هم جدا  فاصلهنیمبا  دوقسمتیمصدرهای  -11

 «.ترآسان»صفات تفضیلی مثل  -11
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