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  ركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاددانشگاهيم

  شعبه شهركرد    

  

  فناوري اطالعات/كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر/پروژه تخصصي كارداني ناپيوسته 

  )ايش را اينجا بنويسيدگر(گرايش

  }در اين قسمت فقط عنوان پروژه نوشته شود{

  آيين نامه نگارش وتدوين پروژه هاي

ويرايش (و فناوري اطالعات كارداني وكارشناسي ناپيوسته گروه كامپيوتر 

  )اول

  :استاد راهنما

  }را اينجا بنويسيد  زر16با فونت نام ونام خانوادگي استاد راهنما {

  :نگارش

  }اينجا نوشته شود 16با فونت زر ) يان(ونام خانوادگي دانشجونام {

  88ماه مهر

  ))روي جلد((
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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   قواعد تنظيم پايان نامه–فصل يكم 

 روي جلد پايان نامه -1-1

 حـصيلي ،نـام رشـته ت   )كارشناسي،كارشناسـي ناپيوسـته، كـارداني     (دانشجويان بايد با توجه به مقطـع تحـصيلي           

الگوي ارائـه شـده در صـفحه روي جلـد ايـن             )نرم افزار ، سخت افزار    (وگرايش مربوطه   )كامپيوتر وفناوري اطالعات  (

روژه،نـام نويـسنده وزمـان دفـاع از         1نام استاد يا اساتيد راهنما، موضـوع        (ساير مشخصات .آيين نامه راتكميل كنند   

توضيحات زيـر رابـه دقـت مطالعـه     . طاليي زركوب مي شودنيز به طور مناسب برروي جلد پايان نامه با رنگ     )پروژه

  . را ببينيد1-1كنيد وشكل 

  

  :ند تذكر مهمچ

براي دانـشجويان كـارداني گـرايش سـخت افـزار رنـگ آبـي        .جلد پايان نامه بايد از نوع گالينگور مرغوب باشد        - 1

 كارشناسـي  اي،ودانـشجويان  گرايش نرم افزار رنگ سبز تيره،كارداني فناوري اطالعات رنگ قهوه          تيره،كارداني

 .نرم افزار رنگ خاكستري روشن تعيين شده است

دقت كنيد كه از آرم جهاددانشگاهي بايد اسـتفاده    . از لبه جلد قرار مي گيرد      2cmآرم مركز در باال ودر فاصله        - 2

 )روي جلد اين آيين نامه را نگاه كنيد(كنيد

 . زرسياه نوشته مي شود16لد با فونت از لبه بااليي ج7/5cmمقطع،گرايش ونام رشته در فاصله  - 3

 . زرسياه درج مي شود18بافونت "موضوع" از لبه جلد،كلمه10cmبع فاصله بعد از آن، - 4
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دقـت شـود كـه    . زر سياه نوشته مي شـود 20  از لبه بااليي جلد،عنوان پايان نامه بافونت cm 11/5به فاصله  - 5

 .نتخاب پروژه ،تاييد شده استعنوان دقيقاً مطابق عنواني باشد كه در هنگام ا

 .تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ وراست آن بايد كامالً دروسط قرار گيرد - 6

 . فاصله داشته باشدcm 2عنوان پايان نامه با دوطرف جلد،حداقل  - 7

سـتاد  نوشته شده ودر خط بعد،نام ونام خـانوادگي ا "استاد راهنما" از لبه پاييني جلد،عبارتcm 12به فاصله  - 8

 .زر سياه نوشته مي شود18راهنما بافئنت 

زر سياه نوشته شده ودر خط بعد، نام ونـام  18بافونت "نام دانشجو" از لبه پاييني جلد، عبارتcm 7به فاصله  - 9

اگر تعداد دانشجويان بيشتر از يك نفر بود،نـام هـر دانـشجو در يـك سـطر                 .خانوادگي دانشجو نوشته مي شود    

 .نوشته مي شود

يـا بـه   (وسالي كه درآن پروژه به اتمام رسيده ودفـاع شـده  ) يافصل( از لبه پاييني جلد،ماه cm 3/5 در فاصله -10

 .زر نوشته مي شود16 بافونت است)تاييد رسيده 

اگر عنـوان پـروژه   .وسال آن با حروف كوچك زركوب گردد      ) يان(درعطف پروژه فقط عنوان پروژه ونام دانشجو         -11

 )2—1شكل .(نيد قسمتي از عنوان ر روي عطف بنويسيدروي عطف جا نمي گيرد، مي توا

  

2cm      

  10 7/5 cm      
11/5 

  مركزآموزش عالي علمي كاربردي جهاددانشگاهي

  شعبه شهركرد

  

  كامپيوتر) پيوسته وناپيوسته(پروژه تخصصي كارداني وكارشناسي

  )گرايش را اينجا بنويسيد(گرايش

  

  }وددر اين قسمت فقط عنوان پروژه نوشته ش{

  

  آيين نامه انتخاب،نگارش وتدوين پروژه هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته

  2cm  ويرايش اول( گروه كامپيوتر ومعيارهاي ارزشيابي آن(  

  

  :استاد راهنما

  }نام ونام خانوادگي استاد راهنما را اينجا بنويسيد{

  12cm 

  :نگارش

  }نام ونام خانوادگي دانشجويان را اينجا بنويسيد{

  

 cm            7cm 3/5     88آبان ماه                        

   فاصله هاي مناسب براي نوشته هاي  روي جلد1- 1شكل 

  

  نام دانشجو  .....آيين نامه نگارش وتدوين پايان نامه هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته گروه كامپيوتر و
1388  

  

   روي عطف پايان نامه شيوه نوشتن عنوان پروژه ونام دانشجو- 2- 1شكل 
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 ترتيب وآرايش صفحه هاي داخلي پايان نامه -1-2

تمامي صـفحه  .صفحه هاي داخلي يك پروژه به دو بخش تقسيم مي شود،صفحه هاي فرعي وصفحه هاي اصلي                 

هستند،صفحه هاي فرعي هـستند وهمـه صـفحه هـاي بعـد         ) مقدمه(هايي كه قبل از شرع پروژه اصلي پايان نامه          

  CM * 29/7 CM 21  معمـولي درانـدازه   A4تمامي مطالب پروژه بايد روي كاغذ .ه هاي اصلي هستندازآن،صفح

  .وبه صورت يكرو تايپ شود

  

  صفحه هاي فرعي  1-2-1

  ....)-ج-ث-ت-پ-ب-آ(صفحه هاي فرعي فقط بر اساس حروف الفباي فارسي شماره گذاري مي شود

ترتيب قرار گيري .  باشد واز دوطرف كامالً دروسط قرار گيرد باالتر از پايين صفحهCM 1/5شماره صفحه بايد 

  :صفحه هاي فرعي به صورت زير است

  )در وسط صفحه ("بسم اهللا الرحمن الرحيم"صفحه - 1

  )1مطابق پيوست شماره(صفحه عنوان- 2

  )اختياري(صفحه سپاسگزاري - 3

  )اختياري(صفحه تقديم اثر- 4

  صفحه چكيده وواژه هاي كليدي- 5

  اي فهرست مطالبصفحه ه- 6

  )در صورت وجود حداقل يك شكل در پروژه(صفحه هاي فهرست شكلها- 7

  )صفحه هاي فهرست جدولها در صورت وجود حداقل يك جدول در پروژه- 8

  )در صورتيكه به وجود چنين ليستي احساس نياز شود(صفحه هاي ليست عاليم واختصارات- 9

  :چند تذكر مهم

  .مشخص شده است، الزامي نيست"اختياري“د صفحه هايي كه با عنوان وجو 

در صفحه  عنوان، كليه مندرجات روي جلد، با همان ترتيب فاصله ها وفونت هاي روي جلد،آورده مي 

شودوتنها تفاوت صفحه عنوان وروي جلد، در اين است كه نام استاد داور نيز بايد در صفحه عنوان گنجانده 

  .شود

 پايين تر از باالي سانتي متر5/9تيتر سپاسگزاري ).اختياري(داردصفحه بعد به سپاسگزاري ها اختصاص 

 از 4CM با فاصله 14نوشته شود ومطالب آن با فونت 16صفحه واز دوطرف كامالً وسط صفحه وبافونت 

  .از سمت چپ نوشته شود3CMسمت راست و

   و, 10CMاز باال  آن نوشته وفاصله12بافونت"تقديم به"تيتر ).اختياري(صفحه بعدي، صفحه تقديم است
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مطالب اين قـسمت نبايـد از   .  نوشته شودcm5 و با طول سطر 12مطالب اين قسمت با فونت .  باشدcm13از سمت راست   

  .يك صفحه تجاوز كند

لوتـوس،  امـا پيـشنهاد مـي شـوداز فونـت هـايي ماننـد        .  انتخاب نوع فونت درصفحه سپاسگذاري و تقديم اختياري اسـت          •

  .    استفاده شوديا ديگر فونت هاي معموليزر،نازنين، ميترا 

 لوتوس سياه نسبت بـه بـاالي صـفحه    14با فونت » چكيده«عنوان . قسمت بعدي صفحه چكيده و كليدواژه پروژه مي باشد     

cm4         است كامالً در وسط صفحه نوشته مي شود و در سطر بعد و در وسط صفحه عنوان پروژه با اهمان اندازه نوشته شـود  .

 نوشـته  نـصف صـفحه   از سمت چـپ و حـداكثر در   cm3  از سمت راست وcm 4  زر و با فاصله12يده با فونت مطالب چك

چكيده شامل بيان مختصر مسئله مورد بررسي، شـرح كلـي مراحـل بكـار گرفتـه شـده بـراي كـسب و جمـع آوري                      . شود  

آن تشخيص دهد كـه پـروژه در برگيرنـده    اطالعات، نحوه عمل ونتيجه كلي حاصله مي باشد، به طوريكه خواننده با مطالعه    

  .مطالب مورد عالقه وي مي باشد يا خير؟ چكيده بايد بدون ذكر شكل و منابع باشد

حـداقل بـا يـك    »واژه هاي كليدي«عنوان . نيز در همين صفحه و بعد از چكيده مي آيد) تا10حداكثر ( واژه  هاي كليدي  •

 لوتوس سياه نوشته مي شود و بعد از آن در خط بعد، كلمات   14فونت  خط فاصله از آخرين خط چكيده در سمت راست با           

ودر انتهـاي خـط يـك    » ،«بين هـر كلمـه كليـدي، يـك ويرگـول     .  زر همگي در يك خط قرار مي گيرند 12كليدي با فونت  

  .خواهد آمد» .«نقطه

 cmت بـه بـاالي صـفحه        نسب»فهرست مطالب «فاصله تيتر . صفحه بعدي به اولين صفحه از فهرست مطالب اختصاص دارد         •

.  سـياه لوتـوس نوشـته مـي شـود     14 است و نسبت به دو طرف صفحه كامالً در وسط صفحه قرار مي گيرد و بـا فونـت          11

بعـد از آن مـي تـوانيم    .  باشـد cm 2تا سـمت چـپ صـفحه     »صفحه« و فاصله  cm 3تا سمت راست صفحه     » عنوان«فاصله

فهرست مطالب شامل مقدمه، شـماره و عنـوان بخـش،    . زر بنويسيم12ت عناوين و مطالب و شماره صفحه هاي آن را با فون       

الزم به توضيح اسـت كـه اگـر    . شماره و عنوان فصل و محتويات يا زير موضوع هاي فصل به صورت شماره گذاري شده است 

وجـود  . ي كنيـد دسته بند» بخش«چند فصل از پروژه از لحاظ محتويات به هم وابسته است، مي توانيد آنها را در قالب كلي     

  .بخشها در پروژه اختياري است

  .استفاده از فونت نازنين براي اعداد توصيه مي شود•

فهرسـت  «اختـصاص دارد كـه قالـب كلـي آن هماننـد           » فهرسـت جـدولها   «و  » فهرسـت شـكلها   «صفحه هاي بعـدي بـه       •

  .است؛ با اين توضيح كه هر كدام در صفحه جديدي شروع مي شود»مطالب

     از لبه كاغـذ شـروع  cm 5/2  فهرست ها، بيش از يك صفحه باشد، نوشته ها در صفحه هاي بعدي از فاصله اگر هر يك از•

  .مي شوند
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در اين قسمت ليستي از كليه عاليم و اختصاراتي كـه در مـتن   . اختصاص دارد»ليست عاليم و اختصارات  «قسمت بعدي به    •

در . اين ليست نيز در صفحه جديـد شـروع مـي شـود    . نند فهرست استنحوه نگارش آن هما . بكار رفته است درج مي گردد     

  .سمت چپ عالمت و در سمت راست مفهوم آن درج مي گردد

   صفحه هاي اصلي-1-2-2

شماره گذاري صـفحه هـاي   .  تايپ شودبدون استفاده از كادر و يا سر صفحهصفحه هاي اصلي مي بايست به صورت ساده و        

 باالتر از پايين صفحه و از دو طرف كامالً در وسط صفحه قرار cm 5/1 است كه بايد...)،3،2،1(اعداد فارسياصلي به صورت 

  .گيرد

 پروژه بايد بـا   اصليمتن. و فاصله سطرهااز يكديگر يك خط در نظر گرفته شودcm 16 در صفحات اصلي طول هر سطر

 و از cm 3 ه هر سطر از سـمت راسـت كاغـذ   فاصل.  سطر باشد28تا20و تعداد سطر ها در هر صفحه بين 13 نازنين فونت

 در نظر گرفتـه  cm 5/2 و فاصله آخرين سطر از پايين صفحه cm 3  و فاصله اولين سطر از باالي صفحهcm 2سمت چپ 

  .   شود

  :چند تذكر مهم

ي شـود و   از باالي صفحه تايپ مـ cm 11  و با فاصلهدر يك صفحه جديد سياه 18 )نازنين(عنوان وشماره هر فصل با فونت

. بين عنوان فصل و نوشته هاي فصل، يك خط خـالي وجـود دارد  . به دنبال آن مطالب فصل در همان صفحه شروع مي شود 

 در هـر حـال اگـر    .مانعي ندارد، اما توصيه نمي شـود  اضافه كردن يك صفحه كه منحصراً حاوي عنوان و شماره فصل باشد،             

  .چنين صفحه اي را اضافه كرديد، باز هم بايد در صفحه بعد، عنوان و شماره فصل را با قاعده ذكر شده بياوريد

 ابتدا شماره فصل و سپس شـماره عنـوان اصـلي فـصل آورده مـي             از سمت راست  براي شماره گذاري عنوانهاي يك فصل،       •

  ):1-1(ود؛ يعني به صورت فرمولشود و بين آنها از يك خط تيره استفاده مي ش

  )عنوان(-)شماره عنوان اصلي(-)شماره فصل   (                             )1-1(

بـين هـر عنـوان و پـاراگراف     .  سياه و با رعايت قوانين شماره گذاري نوشته مي شوند  16عنوانهاي اصلي يك فصل با فونت       •

  .قبل، يك خط خالي وجود دارد

                                                      .تكرار مي شود)2-1( عنوانهاي فرعي قاعده شماره گذاري به صورت فرمولدر صورت وجود زير•
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 سطح شماره گذاري در يك پايانامه  توصيه نمي 4اصوالً بيشتر از .)نحوه شماره گذاري در اين آيين نامه دقت كنيد به    

  .شود

  )عنوان(-)nشماره زير عنوان فرعي... (-)شماره زير عنوان فرعي ا(-)شماره عنوان اصلي(-)شماره فصل(  )1-2(

 سـياه و بـا رعايـت قـوانين     14زير عنوان هاي فرعي يك فصل بدن توجه به اينكه در چند سطح باشند ،بـا فونـت     •

  . خط خالي وجود دارديك،بين هر زير عنوان فرعي و پاراگراف قبل . شماره گذاري نوشته مي شوند

ايـن  .ممكن است در پايان نامه بعضي از تيتر هاي فرعي كه احتياج به شماره گـذاري ندارنـد وجـود داشـته باشـد                    •

  . سياه و با يك خط خالي قبل از آن نوشته مي شوند14عنوانها نيز مانند زير عنوانهاي فرعي با فونت 

  .)در صفحه قبل » چند تذكر مهم «عنوان :مثال(

  

   توالي مطالب در يك پايان نامه-1-3

بديهي است با توجه به عنوان پروژه و .  زير تنظيم كرد پيشنهاديتوالي صفحات اصلي پايان نامه را مي توان بر ا ساس طرح             

در هر صورت بايد نظـر  .توان فصل بندي مناسب را با سليقه خود يا صالحديد استاد راهنما انتخاب كنيد                شيوه نگارش ،مي  

وجود مقدمه ،و فصل نتيجه گيري و پيشنهاد ها و همچنين مراجـع ومنـابع در هـر         . راهنما در فصل بندي رعايت شود      استاد

  .پروژه ضروري است

 مقدمه بايد شامل بيان واضح و كامل مسئله مورد بررسي يا هدف مطالعه ،بيان داليل اهميـت موضـوع  و            :مقدمه -1

  .ژه باشدارزشيابي آن  و مرور كلي اجزا و بخشهاي پرو

 وشامل بيان مختـصر و تاريخچـه كارهـا و تحقيقـات قبلـي انجـام شـده روي موضـوع         :مرور گذشته  :  فصل اول  -2

  .وضعيت فعلي آن مي باشد

شامل شرحي درباره شيوه كار دانشجو و توضيح :روش تحقيق و شيوه عملكرد و لوازم و نيازهاي پروژه         :فصل دوم    -3

  .در حين انجام پروژه مورد استفاده قرار گرفته ،استروشها يا وسايل و نرم افزارهايي  كه 

در اين قسمت شيوه اجراي گام به گام مراحل تـا رسـيدن بـه هـدف نهـايي پـروژه         :اجرا ونتايج پروژه    :فصل سوم  -4

 .همچنين نتايج حاصل در پروژه به طور كامل و مشروح بيان ميشود.كامالً شرح داده مي شود

  



٩ 

 

 در اين قسمت نتايج حاصل در پروژه مرور شده و دربـاره عملكـرد     :شنهادات  بحث ،نتيجه گيري ،پي   :فصل چهارم  -5

در اين بخش بايد مزايا و معايب پروژه ذكر شده  ودر حد امكان دربـاره داليـل نتـايج  بـه              .يا كارايي بحث مي شود    

  .در ادامه پيشنهادات مؤلف در مورد كار ارايه مي گردد. دست استدالل شود 

كه به وجـود   يوست قرار مي گيرد كه در عين حالدر پ.ت ها در پايان نامه اختياري است وجود پيوس:پيوست ها -6

  . آنهـا نيـاز اســت ،قـرار  دادن آنهـا در مــتن اصـلي باعـث از بــين رفـتن انـسجام و پيوســتگي مطلـب مـي گــردد          

 : زير استمعموالً مطالبي كه در يك پيوست مي آيد ،شامل موارد.هر پيوست به يك موضوع اختصاص مي يابد 

  

  

  ).در صورتيكه تعداد آن زياد باشد (منحني هايي كه به كمك نرم افزارهاي مورد استفاده تهيه شده است •

  ).در صورتيكه تعداد انها زياد باشد(جداولي كه به آنها استناد شده است  •

  .اثبات قضايا •

  .دستورالعمل استفاده  استفاده از برنامه كامپيوتري تهييه شده •

  . كامپيوتري در صورتيكه فهم مطلب بدون آن امكان پذير نباشدليست برنامه •

  .نمونه خروجي •

  .نقشه هاي تهيه شده •

  .براي نوشتن عنوان پيوست از قواعد ذكر شده براي عنوان يك  فصل تبعيت كنيد

ف ترتيب نوشتن منابع بايد به ترتيب حرو. شماره گذاري مي شوند1منابع به ترتيب از شماره   :مراجع ومنابع -7

نوشتن منابع .ابتدا منابع فارسي سپس منابع التين و در انتها منابع و سايتهاي اينترنتي نوشته شوند .الفبا باشد 

  :كاغذي بايد براساس قاعده زير باشد

 نـام و -3) از يكديگر جدا شوند)) و ((در صورت وجود چند نويسنده ،نامها با (نام نويسنده    -2نام ونام خانوادگي نويسنده      -1

نـام ناشـريا   -6)بـه صـورت ايتاليـك   (عنوان كتاب و يا مقالـه  -5)در صورت ترجمه بودن   (نام مترجم   -4نام خانوادگي مترجم  

صفحاتي كه مطلـب مـورد نظـر از    -8سال انتشار كتاب و يا سال انتشار و شماره مجله       -7مجله اي كه مقاله چاپ شده است      

  .آن استخراج شده است

 فوق بايد با يك كاما از يكديگر جدا شـده و همگـي و پـشت سـر هـم در يـك خـط نوشـته              براي هر منبع ،تمامي اطالعات    

  .درصورتيكه جاي كافي در يك خط نباشد از اطالعات مي توانند در خط بعدي هم نوشته شوند.شوند

از سـمت  براي منابع الكترونيكي ، آدرس كامل سايتي كه اطالعات فوق را در خود جاي داده است ، در يك خـط مـستقل و         

  .چب آورده مي شود چون ممكن است منابع اينترنتي تغيير كنند ، سعي شود از سايتهاي معتبر استفاده شود

  :مثالهايي در مورد ذكر مراجع ومنابع
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   در نگارش پايان نامه ينكات تكميل-1-4

  .در ادامه به توضيحاتي مي پردازيم كه بايد در تمام پايان نامه به انها توجه شود

  

  

نحوه صحيح جمله بندي فارسي،آيين نگارش و قواعد نقطه گذاري فارسي را در تمام پايان نامه رعايت كنيد تعدادي از  -1

  :به اين صورت استقواعد كه مورد استفاده بيشتري دارد 

هميشه به كلمه قبل از خود مي !] ؟[و عالمت سوال و تعجب [:] ،دو نقطه]؛[،نقطه ويرگول]،[،ويرگول[.]نقطه •

 .چسبند ،اما با كلمه بعد از خود دقيقاً يك جاي خالي فاصله دارند

منظـور همـان   (ارج آنها وخود آنها هيچ فاصله اي نيست،اما كلمات خ{} ،وآكوالد []،كروشه()بين متن داخل پرانتز •

 .از دوطرف يك جاي خالي فاصله دارند)پرانتز وغيره است

قـرار داده  "گيومـه "عي كنيد در صورتيكه جمله يا عبارت يا پاراگرافي را عيناً ازيك كتاب نقل مـي كنيـد،آنرا داخـل               س -2

درهرصـورت  .رار دهيـد  شماره منبعي كه مطلب از آن استخراج شده است را ق ]كروشه[وپس از آن،به كمك يك جفت 

منظـور از شـماره مرجع،شـماره ترتيبـي     .براي رجوع به يك مرجع،بايد شماره مرجع رادر يك جفت كروشه قرار دهيـد         

  .است كه به آن در مراجع اختصاص داده ايد

 اين فقط درصورتي از كلمات التين استفاده كنيد كه       .تا حد امكان،از نگارش كلمات التين درمتن پروژه خودداري نمايد          -3

يا بـه صـورت   )2،نمودار گردشي1نرم افزار:مثال(عبارتي كه معادل فارسي رايج يا نيمه رايج دارند  .كار الزم يا منطقي باشد    

براي اين كلمـات يـا   .رانبايد به صورت التين به كار برد )5،هاردديسك4،سيستم3فايل:مثال(تلفظ التين استفاده مي شوند    

 .كلمه رانوشته ودر زيرنويس اصل كلمه رابه التين بنويسيد 6معادل فارسي يا تلفظ التين عبارات،

 صـفحه   پـايين 7پس از گذاردن شماره اي كه باالي معادل فارسي آن كلمـه تايـپ مـي شـود،درزيرنويس                معادل التين،  -4

 .درهرصفحه،شماره زيرنويس ازيك آغاز وبه ترتيب افزايش مي يابد .آورده شود
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اسـم   : انگليسي به طور مستقيم درمتن پايان نامه استفاده كرد به اين شرح است       مواردي كه مي توان از لغات يا عبارات        -5

  SQL Server، MS  Access ،AVR:مثال(نرم افزار ها يا ابزارهاي خاصي كه قابل ترجمه نيستند

ATmega16(،بخشهاي مختلف نرم افزار ها يا سخت افزار هاي استفاده شده)منوي :مثالfileزبان،SQL پايه،Reset 

 )CD،DFD،CPU:مثال (، حروف مخفف انگليسي)Students  از جدولIDميكروكنترلر، فيلد 

بـه كمـك   (يا ديسكت پـروژه در انتهـاي پـروژه ضـميمه گـردد     CDدر صورتيكه پروژه شامل پياده سازي نرم افزار باشد،       -6

 ).قراردادن يك پوشش مناسب وقابل استفاده براي آن

شماره فرمول در داخل پرانتـز ودر مقابـل     .روژه آمده است، بايد شماره داشته باشد      تمامي معادله ها وفرمولهايي كه در پ       -7

شماره فصل وشماره ترتيب فرمول است كـه بـا         )از سمت راست به چپ    (شماره فرمول حاصل تركيب   .آن آورده مي شود   

ورتيكه سـطر  مكان شماره فرمول، حاشيه سمت راست خط فرمول مي باشد كه در ص .يك خط تيره از هم جدا شده اند       

 .شروع مي شود1شماره فرمولها در ابتداي هر فصل از .مي شود  كافي نباشد،از سطر بعدي استفادهفرمول داراي جاي

  

  

  

شـماره گـذاري جـدولها    .همانند فرمولها، همه منحنيها وتصاوير واشكال ونمودارها وجداول نيز بايد شماره داشته باشند          -8

انـه انجـام مـي پـذيردوتمامي منحنيها،نمودارها،تـصويرها،ترسيمها وغيـره تحـت نـام         وشماره گذاري اشكال به صورت جداگ   

 شماره گذاري جدول وشكل ماننـد فرمولهاسـت،يعني از سـمت راسـت ابتـدا شـماره              قاعده.شماره گذاري مي شوند   "شكل"

  .شرع مي شود1فصل،يك خط فاصله وسپس شماره شكل يا جدول كه درآغاز هرفصل از

 كادر بسته قرار گرفته،طرف باالي آنها مي بايست به طرف بـاالي كاغـذ ويـادر صـورت لـزوم در                  درون يك  هرشكل -9

 .سمت چپ كاغذ قرار داده شود

دريـك خـط ودروسـط صـفحه در         "شـكل "شماره وعنوان . ها عالوه بر شماره،عنوان نيز دارند      "جدول" ها و  "شكل"-10

عنـاوين  .در وسط صفحه در باالي جدول قرار مي گيـرد دريك خط و"جدول"پايين شكل قرار مي گيرد وشماره وعنوان     

 . آنها در فهرست اشكال وجداول به طور مستقل آورده مي شوداشكال وجداول به همراه شماره

  . نوشته شود12سياه ومتن داخل آنها با فونت 10شماره وعنوان شكلها وجدولها، بافونت نازنين -11

    

 


