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 »به نام خدا « 

 گفتارپیش - 1

  

 هاي الزم به منظور استانداردسازي نحوه تدویناییهدف از تدوین و تنظیم دستورالعمل حاضر، ارایه راهنم

  باشد. می )هاي تحصیلینامهپایان نارها ویسم( یگزارش علم

ها و عالوه بر انتقال و پردازش تجربیات گذشته سایرین، به ارایه طرح یگزارش علمبه یقین تدوین هر 

ها و ها و هزینهجویی در وقتب صرفهتواند موج. همچنین میشود یمراهکارهاي جدید علمی و صنعتی منجر 

نیز پیشگیري از تکرار عملیات گذشته شود و در عین حال نتایج تحقیق را در معرض رؤیت، نقد و ارزیابی 

  .شودرفع اشکاالت احتمالی موجب نظران و محققین قرار داده و به تبع آن صاحب

  باشد:به شرح ذیل می صهخالمناسب به طور   یلیتحص یگزارش علمها و شرایط یک ویژگی

  

  موضوع به طور دقیق و متناسب با هدف تحقیق انتخاب شود. ) 1

آوري و تنظیم مدارك و منابع اطالعاتی مربوط به موضوع، بنحو صحیح و مطلوب و از منابع موثق انجام جمع) 2

  .شود

  صورت پذیرد. آوري شده و پردازش اطالعات مربوطبررسی مجدد عنوان با توجه به منابع جمع) 3

  دهی بنیانی به تمامی نظریات قبلی و انطباق آن با نتایج حاصل از تحقیق مبادرت شود.به شکل) 4

تنظیم مطالب و نوشتن آن به گونه اي باشد که مخاطبان را در درك موضوع یاري نماید و آنها را در عرصه ) 5

  کسب آگاهی و معرفت علمی و فنی رهنمون سازد.

  ثی نو و داراي هدفی جدي و قابل اعتنا باشد.گشاینده مبح) 6

      

آوري رود این دستورالعمل بتواند دانشجویان گرامی را در دستیابی به چگونگی جمعبه هر حال امید می

 ، راهنماي مؤثري باشد.مناسبتحصیلی  یک گزارش علمیاطالعات، تنظیم و تدوین 

               
  

  یک گزارش علمیمشخصات ظاهري  

  :کاغذ  

بوده و در موارد  A4کاغذ مورد استفاده به رنگ سفید و از جنس مرغوب انتخاب شود، قطع کاغذ نیز       

باشد مشروط بر اینکه خاص جهت درج جداول و اشکال بزرگ، استفاده از کاغذهاي با قطع بزرگتر مجاز می

  در آید. A4پس از صحافی تا خورده و به قطع 

   : رنگ جلد  

  ان نامه قرمز انتخاب شود.یو جلد پا ايسرمهه رنگ نار بیجلد سم    

 : قطع 

  در نظر گرفته شود.  A4و کاغذ  30*22ان نامه یا پاینار یقطع سم 
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  : صحافی  

هاي روي جلد نیز زرکوب و خوانا باشد. در سمت راست آرم دانشگاه صحافی با کیفیت خوب انجام شود و نوشته

  درج شود.  یفن يها دانشکدهپردیس تهران و در سمت چپ آرم 

 : چاپ  

ها و به خصوص جداول و نمودارها واضح و روشن نوع چاپ پررنگ و با کیفیت خوب انتخاب شود، نوشته     

  چاپ شود.

 شرح روي جلد و صفحه عنوان  

  شرح روي جلد  

  ا لوتوس  استفاده شود.ین و ینازن ب براي تایپ مطالب روي جلد از قلم

  جلد عبارت است از: ترتیب قرارگرفتن مطالب روي

  در سمت چپ : یفن يدانشکده هاپردیس آرم دانشگاه تهران در سمت راست و آرم  - 

  سانتیمتر 3صفحه فوقانی باالیی آرم از لبه سانتیمتر، فاصله لبه 3 عرض و طول به 

  

  :نام دانشگاه - 

ن تر از آرم با ییمتر پایسانت 3 یفن يا، ذکر نام دانشکده ه16سانتیمتر پائین تر از آرم با فونت  2نام دانشگاه 

   16فونت 

  

   :نام دانشکده - 

  16سانتیمتر پائین تر از آرم، با فونت  4معدن  ینام دانشکده مهندس

 
  : ان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترایا پاینار یسم - 

  16تر از آرم با فونت سانتیمتر پائین 6درجه تحصیلی با ذکر گرایش تحصیلی 

  

  ان نامه :یا پاینار یعنوان سم - 

 Boldبه صورت  22تر از آرم با فونت سانتیمتر پائین  9ان نامه یا پاینار ی، عنوان سم "عنوان"ر کلمه یدر ز

  : ان نامهیا پاینار ینام نویسنده سم - 

   18فونت تر از آرم با سانتیمتر پائین 14نوشته شود با فاصله “ نگارش”نام نویسنده در زیر کلمه 

  

  نام استاد یا  اساتید راهنما : - 

تر از آرم سانتیمتر پائین 17شود با فاصله  نوشته “استاد یا اساتیدراهنما”نام استاد یا اساتید راهنما در زیرکلمه

   16با فونت 

  نام استاد درس سمینار



5 
 

  : سال تحصیلی -

  14 تر از آرم با فونتسانتیمتر پائین 20،ان نامهیا پاینار یسال تحصیلی بر اساس ماه و سال ارائه سم 

  

   : جلد -

 21شود جلد اول، جلد دوم با فاصلهجلد باشد نوشته می ان نامه بیش از یکیا پاینار یدر صورتی که سم

 14 فونت با تر از آرمسانتیمتر پائین

  یز نوشته شود. رازه جلد نیبایست بر روي شان نامه مییا پاینار یعنوان، نام نویسنده، و تاریخ سم

 
 :صفحه عنوان   

ها مانند روي گیرد و مطالب آن از قبیل فواصل و فونتان نامه قرار مییا پاینار یاین صفحه بعد از جلد سم    

 شود.باشد با این تفاوت که پس از درجه تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش نیز ذکر میجلد می

 نامه  انیا پاینار یترتیب قرارگرفتن صفحات داخل سم 

  اجباري  - ـ صفحه بعد از جلد (سفید)

  اختیاري -صفحه به نام خدا  -

  صفحه عنوان ـ اجباري  -

  ان نامه اجباريیپا يو برا يارینار اختیسم يبرا - ان نامه )یا پاینار یـ صفحه تصویب نامه (تأیید انجام سم

  اختیاري -صفحه تقدیم -

  اختیاري -صفحه سپاسگزاري -

  ی ـ اجباريصفحه چکیده فارس-

  در صورت لزوم -صفحه عالئم -

  فهرست مندرجات یا مطالب ـ اجباري -

 در صورت لزوم - فهرست شکل ها  -

 در صورت لزوم  - فهرست جدول ها -

 نتیجه گیري و پیشنهادات ـ اجباري ان نامه،یا پاینار یمقدمه، متن سم -

 فهرست مراجع ( کتابنامه ) ـ اجباري -

  ت لزوم در صور -واژه نامه -

 در صورت لزوم  - ضمائم -

  (اجباري) چکیده التین - 

  صفحه عنوان التین (اجباري) -

 در صورت لزوم  -  دیسک CDـ  

  

  نحوه تایپ مطالب و نوع فونت مورد استفاده  

 نحوه تایپ مطالب  
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  تایپ شود. کاغذ مطالب در یک روي صفحه -

  :یردبایست به صورت زیر انجام پذتایپ مطالب در هر صفحه می

سطر در یک صفحه و فاصله بین دو سطر در حدود یک سانتیمتر  28و حداکثر  25حداقل تعداد سطرها  -

  باشد.

 بایست در چهارچوب زیر انجام پذیرد.ها جهت تایپ مطالب میرعایت فاصله حاشیه -

  

 سانتیمتر 5/3 راست صفحهحاشیه سمت

 سانتیمتر 5/2 حاشیه سمت چپ صفحه

 سانتیمتر 5/2 حاشیه باالي صفحه

 سانتیمتر 5/2- 3 حاشیه پائین صفحه

  ها بایستی به صورت درشت روي یک صفحه مجزا تایپ شود.عناوین فصل -

  سانتیمتر از لبه باالي کاغذ آغاز شود.  5/10شروع هر فصل یا بخش بهتر است با فاصله  -

انتیمتر و نسبت به آخرین سطر از بند س 5/4فاصله شروع هر بند یا پاراگراف جدید از لبه سمت راست کاغذ  -

  سانتیمتر بیشتر از فاصله دو سطر متوالی در هر بند در نظر گرفته شود. 5/0قبلی به اندازه 

  تایپ شود.  Boldکلیه کمیتهاي برداري به صورت  -

 شود سمت راست شماره و عنوان فصل ذکر شود. یه میدر صورت استفاده از هدر توص -

 فونت متن اصلی  

شود استفاده شود. پیشنهاد می 14ا لوتوس ین و یان نامه از فونت نازنیا پاینار یجهت تایپ حروف متن سم -

  صورت پذیرد.      wordتایپ با استفاده از برنامه 

  باشد. Title typeها باید به صورت تایپ شود. عنوان بخش 16عنوان فصل ها با فونت  -

ها به ها باید بزرگتر باشد و به همین صورت اندازه زیربخشیر بخشها نسبت به زاندازه عناوین بخش -

  ها.زیرزیربخش

عناوین به همان صورتی که از نظر فونت، سایز، کم رنگی و پررنگی در متن آمده است در فونت فهرست  -

  مندرجات نیز تایپ شود.

  ساختار 

بلی مربوط به موضوع تحقیق، توصیف آنچه ق بایست شامل بررسی مطالب انجام شدةمی یک گزارش علمی      

 گیري و پیشنهاد براي کارهاي آتی باشد. تاکنون انجام شده، نتایج حاصله و باالخره چند نتیجه

 :شود یماصلی تشکیل  چهار بخشاز  یک گزارش علمیبه طور خالصه 

  ـ مقدمه 

  ـ بررسی مقاالت و تحقیقات قبلی

  ـ بحث

  ـ نتیجه گیري
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گیرد که شامل: صفحه عنوان، انجام می “ارجاعات  ”و “ متن اصلی ”عمل پس از تکمیل  مقدمات در      

مقدمه یا پیش گفتار و فهرست مندرجات است. مقدمه شامل تبیین اهداف، سوابق موضوع، گستره و 

  باشد.هاي کلی تحقیق و در آخر سپاسگزاري میویژگی

  

  تند عبارتند از :، مهم هسیگزارش علمنکاتی که در ساختار یک 

  ـ ملموس بودن مطالب 

  ـ طبقه بندي مطالب 

  ـ پیوستگی انتقال مفاهیم 

  ـ میزان عمق

  ـ تأکید بر روي مفاهیم کلیدي

 یک گزارش علمی نحوه ارائه صفحات داخل 

 :آید.پس از صفحه سفید بعد از جلد می صفحه به نام خدا  

  :(تصویب نامه) ان یپا يبرابعد از صفحه عنوان آوردن این صفحه صفحه امضاي اساتید

 باشد.این صفحه مربوط به ارزشیابی پایان نامه می رای، زاجباري استنامه ها 

 :آوردن صفحه قدردانی و تشکر اختیاري است. معموالً از کسانی   صفحه قدردانی و تشکر

 شود که نگارنده به نوعی مرهون راهنمایی و یاري آنها می باشد. سپاسگزاري می

 و بیانگر هدف و نتیجه تحقیق و پژوهش است  گزارشچکیده شامل محتواي کلی ه: چکید

شود. چکیده صفحه ارائه میدر یک  کلمه است که 400تا  300فشرده حداکثرکه به صورت 

  .قسمت استشامل سه 

  معرفی پروژه  احتماالً همراه با یک تاریخچه مختصر قسمت اول: 

   کارهاي انجام شده قسمت دوم:

  نتایج به دست آمده به همراه پیشنهاداتی براي ادامه تحقیقاتقسمت سوم: 

  

بایست حداکثر اطالعات مندرج را بدون ارائه هرگونه مرجعی به خواننده منتقل نماید. بهتر چکیده می      

اي از صفحه. چکیده اولین شودها و اعداد در چکیده جلوگیري فرمول ها،است از آوردن جمالت التین، مخفف

بایست دقت دارد. لذا در نگارش آن میباشد که خواننده حداکثر توجه را به آن مبذول میمی یک گزارش علمی

و  شده  بایستی عیناً متن چکیده فارسی به زبان انگلیسی ترجمهفراوان صورت پذیرد. در چکیده انگلیسی می

  در صفحه جدیدي تایپ شود.

بایست ها میکلید واژه اجباري است در چکیده فارسی کلید واژه 5تا  3، ذکر بین ضمناً در پایان چکیده      

ها تنها به صورت ذکر کلید واژه (Abstract)به همراه معادل التین آنها آورده شوند. ولیکن در چکیده التین 

  التین کافی است .

 نحوه ارائه فهرست عالئم اختصاري  
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استفاده شده در متن گزارش مشخص  يز فهرست مطالب عالئم اختصاربعد ا يدر صفحه ا یستیحتما با     

  شود.

  مثال ها :  

  . g                           گرم      

 MW         وزن مولکولی 

  M            جرم         

  

  نحوه ارائه فهرست مندرجات  

رد بحث قرار گرفته است، فهرست مطالب (مندرجات) که در واقع رئوس مطالبی است که در متن مو       

  نماید.  آگاه می یگزارش علم محقق و خواننده را به سرعت از محتواي

  ـ فهرست مندرجات با در نظر گرفتن نکات زیر تهیه و تایپ شوند:

اجزاء از قبیل مراجع،  هاي بدنۀ اصلی و سایرها و گاهی زیربخشها ، بخشهاي کلیه فصلـ تایپ فهرست عنوان

راهنما و امثال آن به ترتیبی که آمده است و شماره صفحه شروع هر یک یا ها، فهرستپیوست نامه،واژه

  .شود یممحدودة صفحات در مقابل آنها ذکر 

هاي فرعی هاي اصلی باشد و یا مفصل بوده و کلیه سرفصلتواند کلی و تنها شامل سرفصلـ فهرست مطالب می

 را نیز در برگیرد. 

 برابر فاصله بین سطرهاي معمولی تایپ شوند 2 تا 5/1 ست به اندازهـ فاصله سطرهاي فهر

ترتیب به اندازه فاصله یک رقم دورتر از شماره فصل  ها بهزیرفصل ها و زیرفصلی شماره زیر فصل ـ در هر 

وص ها در یک فصل بخصها و زیر زیرفصلتا خواننده با یک نظر، سریعاً به تعداد زیرفصل شوند سطر باال تایپ

  پی ببرد.

  ترتیب از راست به چپ تایپ شود. ها بهها و زیر زیر فصلها، زیرفصلگذاري فصلـ شماره

 مثال :

  . . .  3،2،1ها را به فصل

  -3- 1/   - 2-1/.    1-1زیر فصل ها را به 

  تقسیم شوند. -2-3-1/  - 1-3-1/   - 2-2- 1/  -1- 2-1/    -2- 1-1/  -1-1- 1ها را به زیرزیرفصل

 

 ها، تصویرها ها، جدولحوه ارائه شکلن  

 .شوند. فارسی ارائهبایستی باقید شماره وعنوان به زبان ،گزارششده در  جداول ارائه اشکال و -

  شود.تایپ  21آید و با فونت ها در زیر آنها و عناوین جداول در باالي آنها میشکلعناوین -

  شود. اشاره جا از متنحداقل دریکبایستیوجود دارند، می هایی کهها، جداول و فرمولکلیه شکلبه -

) به مفهوم  شکل شمارة  4-3براي مثال شکل ( شودقید جداول شماره فصل مربوطه گذاري اشکال وـ در شماره

  باشد.از فصل سوم می  4
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سطر خالی الزم  جدول یک ها و متن در قسمت پائین و باالي شکل یاها، فرمولها، جدولبین کلیه شکل -

  ها سطر خالی الزم نیست.ها و جدولها با خود شکلها یا جدولاست ولی بین عناوین شکل

اگر شکل یا جدولی از مراجع دیگر کپی شده است باید در انتهاي عنوان آنها شماره مرجع مربوط در داخل  -

  کروشه ذکر شود.

 هانحوه ارائه فرمول  

راست سطر و در داخل پرانتز ذکر الیه سمتها در منتهیداشته باشد و شماره ها بایستی شمارهـ کلیه فرمول 

  شود.

 ند.االمکان تایپ شوشود و حتی چپ شروع الیه سمتبایست از منتهیها میـ فرمول

  گیرد.ها، شماره یا معرف دیگري نداشته باشند در وسط قرار میدر صورتیکه فرمول

  
22 )1(4)6(  yx

                                                                              

ولی اگر داراي شماره یا معرف دیگري در سمت چپ باشند، شماره یا معرف به فاصله یک سانتیمتر از سمت 

  . میلی متر از آن نوشته شود 5چپ و فرمول با فاصله 

= 0 2 b) + 1)   (a  
2b-6= a 2Y2)     

  

  در فرمول با فونت خاصی آمده، در توضیح آن نیز باید با همان فونت ظاهر شود. اگر پارامتر و یا متغیري -

بعضی از پارامترها و یا  آن که بعد از آیدمی ویرگول هنگامی ها باید ویرگول یا نقطه بیاید،در انتهاي فرمول -

 .شودیم هادوضیح دتمتغیرها 

بالفاصله بعد از فرمول و یا در لیست یح داده شود (ها توضالزم است کلیه پارامترها و یا متغیرهاي فرمول-

(  P(دما)،  Tمثل  باشد.شده می هایی که خیلی شناختهعالئم که در اوایل نوشتارآمده است)، به جزء کمیت

  فشار) و غیره .

 

 گذاري صفحاتشماره  

ه صورت الفبایی فهرست مندرجات و غیره بایستی بچکیده،  صفحاتی از قبیل قدردانی، تقدیم،     

  . در زیر حروف ابجد ذکر شده است.شودگذاري شماره

 ابجد ـ هوزـ حطی ـ کلمن ـ سعفص ـ قرشت ـ تخذ ـ ضظغ ـ

هاي اصلی متن از الزم نیست. صفحهان نامه ها) ی( در پاگذاري براي دو صفحه عنوان و تصویب شماره         

ها، کتابنامه و سایرضمائم و نتهاي متن که شامل: فهرستشروع اولین صفحه یعنی مقدمه یا پیشگفتار تا ا

صفحه و با فاصله  کامالً در وسطا ی، ...  و 3،2،1ردیف صورتشود و بهآغاز می 1باشد از شمارة ها میپیوست

  .شود یمگذاري شماره 12با فونت صفحه  يباالا در گوشه سمت یپائینی صفحه  سانتیمتر باالتر از لبه 5/1
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 هاوه تنظیم و نکات ضروري در نگارش متن اصلی، ارائه بندها و پاراگرافنح 

 نحوه تنظیم متن اصلی 

 .قواعد دستوري و امالیی رعایت شود. بایستی نگارش متن به زبان فارسی است 

ها و مطالبی که ضرورتاً این فصل سه فصل از اهمیت زیادي برخورداراست. یگزارش علمدر هر 

  از:    گنجانیده شوند عبارتند بایست در آنها می

  هاي آن به ترتیب شامل:شود و زیرفصلعنوان این فصل در ارتباط باموضوع پروژه تعیین می ـ اول فصل

  شود.مقدمه، در این بخش در مورد موضوع و نقش آن در ارتباط با مسائل علمی و صنعتی توضیح داده می ـ

  هدف از اجراي پروژه  ـ

بخش سوابق و تاریخچه مطالعات علمی انجام پذیرفته بر روي موضوع پروژه به ترتیب از  تاریخچه، در اینـ 

شود باید در باالي شوند . شماره مرجع هر مطلبی که بیان میترین مقاالت تا جدیدترین آنها مطرح میقدیمی

 سطر مربوطه و در داخل پرانتز تایپ شود.

توان آنها را جداگانه ، میر شده در فوق بیش از چند صفحه نباشددر صورتیکه مطالب مربوط به موارد ذکتذکر: 

گذاري فصل اول ارائه نمود. اما در صورتیکه این مطالب از حجم قابل توجهی برخوردار باشند بهتر و بدون نام

  است در فصل اول آورده شود.

  در ذهـن   . زیـرا همـه چیـز   آغـاز نمـود  را در حـین انجـام پـژوهش     ایـن قسـمت  بهتر است نوشتن

 آماده و حاضر است.

  

  مربوط به کارهاي عملی  - دومفصل 

  مطالب این فصل عبارتند از:

ه بـا ذکـر نـام شـرکت عرضـه کننـده بـ        ش هـا یدر آزمـا  مورد اسـتفاده  يهاو دستگاه ـ مواد و وسایل

میـزان آنهـا، نحـوه بدسـت آوردن یـا روش تهیـه آنهاسـت.        ، مقـدار و   هـا دسـتگاه   همراه مشخصـات فنـی  

  ها نیز ارائه شود.هی الزم است فهرستی از مواد شیمیایی به کار رفته و معرفگا

  

      ــام ــد آن را انج ــه بخواهن ــر ک ــان دیگ ــراي محقق ــل ب ــات کام ــد جزئی ــار بای در توضــیح روش ک

دهند روشن بیـان شـود. چنانچـه روش کـامالً جدیـد باشـد بایسـتی تمـامی جزئیـات ذکـر شـود.            

 ی به آن ارجاع داده شود.اما دگر در یک منبع ذکر شده بایست

  در اندازه گیریها و تجربه و تحلیلهاي آماري-

  شودداده محاسبات آماري بدون توضیح روش آن آورده شود و تنها به منابع آن ارجاع. 
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  ارائه یافته ها و نتایجو ـ شرح آزمایشات 

خواننــده بایــد  اینجــا در .مهمتــرین قســمت گــزارش اســت، ممکــن اســت کوتــاهترین قســمت هــم باشــد 

  احساس کند کار تمام شده است و چیزي دستگیرش شده است. دو دسته در اینجا مهم است.

 تصویر کلی از آزمایشها - 1

 ارائه یافته ها - 2

  

  

شود. و به طور جامع و خالصه به این فصل معموالً تحت عنوان بحث و تفسیر نتایج ارائه میـ   سوم فصل

تواند نظرها و پیشنهادهاي خود را به منظور ازد. در پایان این فصل محقق میپردگیري از انجام پروژه مینتیجه

  بررسی هاي بیشتر براي آیندگان ارائه دهد.ه ادام

  

 
  برخی نکات ضروري در نگارش متن اصلی  

  رعایت نکات زیر در تدوین متن اصلی ضروري است:   

  قسمتهایی که نیاز به تأکید دارند، مورب یا پررنگ شوند. -

  ها، هرگز دو نقطه(:) ظاهر نشود و زیر آنها خط کشیده نشود.پس از عناوین بخش -

  آید.  اي ظاهر شود، نقطه آن جمله پس از پرانتز یا کروشه میاگر آخر یک جمله پرانتز و یا کروشه -

  مشخص شوند. “ ،” نقاط مکث در جمالت با عالمت -

  خالی الزم است.    چسبد و پس از آنها یک فاصلهقبل خود میها و غیره به حرفها، ویرگولهمواره نقطه -

  شود، ویرگول الزم است.و غیره که اول جمله ظاهر می“ به هرحال”، “ سپس”پس از عباراتی چون  -

بسیار مهم است. به منظور حفظ و حراست  متنکه سادگی و وضوح بیان مطالب در  داشتباید توجه داشته  -

از به کارگیري کلمات واصطالحات خارجی در متن اجتناب  شودبایستی تا حد امکان سعی از زبان فارسی می

توان با استفاده از حروف التین در و از معادل فارسی آنها استفاده شود. کلمات و اصطالحات خارجی را می شود

  ه تایپ کرد.پرانتز تایپ نمود و یا اینکه آنها را با قید شماره به صورت زیرنویس در صفحه مربوط

از اصطالحات روزمره بجاي کلمات خشک و سنگین استفاده شود البته بدون آنکه  یک گزارش علمیدر  -

 گویایی و فصاحت کالم از دست برود.

  و اگر مجبور شدید، آنرا جزء جزء نمائید. شوداز نوشتن جمالت طوالنی پرهیز  -

 از اظهارات گنگ و کلی بپرهیزید. -

شود، در کل متن نیز به همان ترتیب و یکسان م خاصی از کلمه یا پارامتر و غیره استفاده میدر متن، اگر فر -

  .شودعمل 

 شود بلکه یک عبارت است. توجه شود که، عنوان یک بخش، قسمتی از جمله آن بخش محسوب نمی -
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 “عنوان”ي فصل تحت در ابتدا“ مقدمه”ها بایستی با یک مقدمه شروع شود، ولی الزم نیست کلمه تمام فصل -

  .شودآن ذکر 

  هاي مورد استفاده را تعریف نمایید.قبل از هر خبر واژه -

را “ شود”را آخر یک سطر و قسمت بعدي، یعنی “ می”توان قسمتی مثل نمی ،“شودمی”در کلماتی از قبیل  -

  استفاده کنید. از نیم فاصله ) از هم جدا شوند.-ره (یک خط تینکه با یمگر ااول سطر بعدي نوشت. 

  رود. فعل جمع فقط براي انسان به کار می -

  از بکار بردن فعل گردیدن به جاي ( شدن ) و (بودن) پرهیز شود.-

  از بکار بردن اول شخص مفرد ویا جمع در نوشتن نیز پرهیز شود.-

 

  نکات مهم در نوشتن بندها و پاراگراف ها  

هایی که فکر واحدي را بیان کند. بنابراین در هر موعۀ جملهبند یا پاراگراف عبارت است از جمله یا مج -

  توان یک ایده یا فکر را گنجانید.پاراگراف تنها می

  شود.براي برقراري ارتباط میان پاراگراف ها یا بندها راههاي زیر توصیه می - 

 کند.را حمایت میـ اولین جمله یک پاراگراف تز آن پاراگراف است و سایر جمالت آن پاراگراف، این تز 

ـ جلب توجه خواننده به فکر و موضوع اصلی هر پاراگراف به وسیله آوردن جمله ساده و روشنی که آن فکر 

  اصلی را در بردارد.

  به عنوان تأکید در پایان پاراگراف ” جمله در برگیرنده فکر اصلی”آوردن  -

، “پس”، “علیرغم” ،“در نتیجه”، “از طرف دیگر”، “نخست” ،“این مطلب”استفاده از تأکیدهاي دقیقی چون :  -

 “رابط”اي که در بر گیرندة فکر اصلی است، به عنوان هایی از این قبیل در متن جملهو واژه“ باتوجه”

پیش از جملۀ در برگیرندة  کند،آوردن عبارت، جمله یا جمله هایی که مفاد پاراگراف پیشین را خالصه می -

  صورت نیاز)فکر اصل پاراگراف ( در 

  شود.گیري زیادتر میتنوع بیشتر، خستگی کمتر و بهرههرچه بندهاي یک نوشته زیادتر باشد،  -

تواند مسیر فکر نویسنده را دنبال کند و پیام اگر اجزاي فرعی هر پاراگراف زیر هم قرار گیرد، خواننده بهتر می -

  تر و سریعتر بگیرد.او را روشن

  اش تنها خالصه کردن مطالب قبلی است ضروري است.ظیفهآوردن پاراگرافی که و -

  

  فواید استفاده از بند یا پاراگراف عبارتند از :

  شکستن یکنواختی  -

  کمک به درك تقسیم بندي موضوع  -

  مشخص ساختن جزئی از یک کل موضوع-

  گذاشتن فاصله سفید براي بهتر دیدن  -

  ات فرعیجلب توجه خواننده به تغییر موضوع یا موضوع -

  آسانی مراجعه به هر مطلب -
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 گیري و پیشنهادهانحوه ارائه نتیجه  

یکی از آخرین اجزاي پیکرةاصلی نوشته تحقیقی، بخش نتایج و پیشنهادها است. این بخش در واقع  معموالً

ننده باید . خواشودهاي نوینی عرضه ها برخیزد. در این بخش نباید یافتهعصاره پژوهش است و باید از دل یافته

به کلیه اطالعاتی که نتایج از آنها گرفته شده در بخش اصلی نوشته دست یافته باشد، و منطق حاکم بر تجزیه 

  اي باشد که او نیز به همان نتایج دست یابد.ها به گونهو تحلیل یافته

براین از پیشنهادهاي باشد. بناپیشنهادها نیز برخاسته از بخش نتایج و مربوط به اصل مسئله  تحقیق می     

  غیرعملی باید پرهیز کرد.

 ها،مراجع و مأخذ تحقیق روش نوشتن پانویس  

 ها :پانویس 

  ممکن است چند منظور برآورده شود : گزارشها در از آوردن پانویس    

ک دید افزاید و یها که توضیح آنها به درك بیشتر مطلب میاي از مطالب فشردة متن و رفع ابهامتوضیح پاره -

  دهد.جانبی نیز به خواننده می

  دهدتشریح لغات و توضیح اصطالحات متن که به هدایت فکر خواننده و رعایت ربط منطقی مطالب یاري می -

توان آن را در متن اي است که نمیها گرچه جزء ضروري نوشته تحقیقی است، ولیکن ماهیتاً به گونهپانویس -

  نوشته جاي داد.

هاي دیگران است. حقیق اعتباربخشیدن به نوشته و رعایت امانت علمی در استفاده از نوشتهدادن مأخذ ت -

(ها) نقل شده است نحوه نوشتن اینگونه پانویس ارجاعی شامل مشخصات منبع یا منابعی است که مطلبی از آن

 یمر کبه ترتیب طبیعی ذباشد با این تفاوت که نام و نام خانوادگی نویسنده ها مانند منابع مرجع میپانویس

 .شود

ها، یا در پایان نوشته آورده شود هرگاه هاي ارجاعی ممکن است در پائین صفحات، انتهاي فصلپانویس -

توان شماره پانویس را در هر صفحه مستقالً آغاز کرد، اگر در پایان هر فصل پانویس در پایین صفحه بیاید ، می

گذاري در صورتیکه در پایان متن ظاهر شود، شمارهشود، قالً آغاز میهاي هر فصل مستباشد، شماره پانویس

  تواند از آغاز تا انتهاي نوشته به طور مسلسل ادامه یابد.می

  نحوه ارائه فهرست مراجع  

شود. که شامل فهرست کتابها، نشریات، و مقاالت فهرست منابع و مراجع پس از اتمام متن آورده می     

  بوده است. یگزارش علماده نویسنده به منظور نگارش مختلف مورد استف

از آن جایی که در کشور ما زبان انگلیسی به عنوان زبان غالب پذیرفته شده است و اغلب منابع به      

به زبان  یک گزارش علمیگیرند، لذا بهتر است فهرست منابع خارجی در انگلیسی مورد استفاده قرار میزبان

  د.انگلیسی ارائه شون

  به منظور ارائه فهرست مراجع به نکات زیر توجه شود :

  .شودمراجع با ذکر شماره در داخل پرانتز یا کروشه ارائه   - 
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به هنگام تهیه فهرست مراجع بایستی دقت به عمل آید که شماره ردیف هر مرجع به طور صحیح و مطابق با  -

  اي که در متن به آن داده شده است، ذکر شود.شماره

 اند، آورده شوند.بهتر است مراجع به ترتیب اولویت آنها در صفحاتی که بکار رفته -

به آن  گزارشبه کلیه مراجعی که در  فهرست مراجع ظاهر شده است، حداقل بایستی در یک جا از متن  -

  اشاره شده باشد.

  خاص ذکر شوند.تیبکامل آن مرجع به طور صحیح و با ترردیف هرمرجع، مشخصاتشماره از تایپپس - 

  به هنگام تایپ مشخصات مراجع خارجی به نکات زیر توجه شوند :

ـ نخستین حرف از کلمات مربوط به نام و نام خانوادگی نویسندگان، نام ناشر، عنوان مقاله یا کتاب، عنوان 

 نشریه و غیره با حروف بزرگ التین نوشته شود.

شدن جمالت از مخفف برخی کلمات استفاده شود به از طوالنیـ در فهرست منابع خارجی به منظور جلوگیري 

بجاي  Volume ،Jبجاي  .Volخصوص کلماتی که به طور مکرر در فهرست تکرار شده است. از قبیل 

Journal ،Sci  بجايScience  ،p  بجايpage  و غیره . . . پس از تایپ هر کلمه مخفف ، یک نقطه(.) و

. فهرست شودم نویسندگان یا نام مجله و غیره یک عالمت مکث (،) تایپ پس از تایپ هر مشخصه مثل نا

 هایی از یک استاندارد آمده است.مراجع بایستی با رعایت استاندارد خاصی تهیه شود که در زیر نمونه

 
 کتابها

  براي استفاده از یک کتاب به عنوان مرجع، ارائه اطالعات زیر ضروري است:    

شماره صفحه، شماره  محل نشر، ناشر، ویرایش، ،عنوان :سال نشر ،.کوچک نامرف اول حنام خانوادگی،     

  شابک

خانوادگی هر سه نفر به ترتیبی که خانوادگی، نام اگر کتاب داراي دو یا سه نویسنده باشد نام و نامـ نام الف

ته باشد، تنها نام اولین شود، لیکن اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشپشت جلد کتاب آمده است، نوشته می

شود. القاب و عناوینی از قبیل دکتر، استاد، به دنبال آن آورده می“ و دیگران”و کلمه  شود یمنویسنده ذکر 

  شوند.مهندس از جلوي نام مؤلف حذف می

  ابدیبا حروف بزرگ نوشته شود و بعد از آن با نقطه (.) خاتمه  یستیسنده بایحرف اول نام کوچک نو

  ان کامل شامل زیر عنوان. حرف اول عنوان کتاب به صورت حرف بزرگ التینعنو -ب

  اگر کتاب ترجمه باشد نام مترجم پس از نام کتاب ذکر شود. - ج

  نام ویراستاران در صورتیکه کتاب به صورت مجموعه مقاالت باشد. - د

  (داخل گیومه).“ نتشاراتنام سلسله ا”مشخصات چاپ کتاب عبارت است از : تعداد جلدها، چاپ چندم،  - ه

  )20محل نشر: نام ناشر، تاریخ چاپ، در صورت استفاده از جلد خاصی، شماره جلد ذکر شود.(ج - و

صفحات ارجاع، اگر ارجاع تنها به یک صفحه از کتاب باشد فقط شماره همان صفحه را ذکر کنید، لیکن اگر  -ز

یا  130-120ص و یا در فارسی ص pp.120-130به چند صفحه متوالی ارجاع شود در التین به صورت 

    130-120صفحات 
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شوند. به استثناء محل نشر که بعد از ذکر آن عالمت کلیه موارد ذکر شده با ویرگول (،)از یکدیگر جدا می    

  شود.(:) آورده می

  ها: مثال

1- Hibbard, M.J., (1995): Petrography to petrogenesis, Prentice-Hall, 
ISBN 0-02-354145-8 

2- Memarian, H., (1998): Engineering Geology and Geotechnics, 
(2nd.ed.), Tehran university Press, Tehran, 954 pp. 

  شود:     ین گونه نوشته میز داشته باشد، ایسنده نام مترجم نیعالوه بر نام نو یاگر کتاب

، نام مترجم، سال انتشار: عنوان، ویرایش، ناشر، محل نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک.، دکر کلمه ترجمه -

  . شابکنشر، شماره صفحه، شماره 

 مقاالت مجالت

  :ر الزم استیجهت ذکر مقاالت مندرج در مجالت آوردن اطالعات ز

ه، شماره دوره، شماره صفحات ی، حرف اول نام ( با حروف بزرگ)، سال انتشار، عنوان، نام نشریخانوادگـ نام 

  ن صفحه)ی( اول و آخرمقاله 

بزرگ و همه عنوان به صورت مایل (  اول کلمات عنوان نشریه با حروف حروف نشریه به صورت مخفف نامـ 

 Boldو شماره دوره ایتالیک ) 

 ها:مثال

1- Chisholm, J.E., (1990): An X-Ray powder diffraction study of 
palygorskite. Can. Mineral., 28, 329-339 

  هامقاالت کنفرانس

  باشد.براي ارجاع به یک مقاله در مجموعه مقاالت یک کنفرانس، به اطالعات زیر نیاز می    

  .نار، صفحات درج شدهین)، سال، عنوان، نام سمی، حرف اول نام  ( با حروف بزرگ التیخانوادگ نام

 : مثال

Majdi, A., Alcree, A., (2002): Effect of Cementilious grouts on strength 
Properties of Alluvial Deposits, 4th International Conference on Ground 
Improvements, PP. 497-504 
 
 

  گزارش هاي فنی

  با نویسنده: 

عنوان گزارش، ذکر گزارش فنی و شماره  حرف اول نام ( با حروف بزرگ)، سال انتشار، ،یخانوادگ نام    

  .م سازمان از کل به جزءگزارش، محل نشر، نا

   بدون نویسنده:

   نام سازمان از کل به جزء. محل نشر، ناشر، سال نشر، نام گزارش،

 :مثال
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- Aerofoil Rae 2899, 1979, Pressure Distribution and Boundary Layer and Wake 
Measurements, AGARD Advisory Report No. 138 

  لیتحصی هاينامه پایاننارها و یسم

ان یذکر پا ،“ناریا سمی نامه پایان عنوان”، حرف اول نام ( باحروف بزرگ)، سال: نویسنده یخانوادگ نام ذکر     

  .دانشگاه نام دانشکده، نام  تحصیلی، درجهنار، یا سمینامه 

  مثال:

ناسی ارشد نامه کارشپایان ،یچلکن در حوضه خزر جنوب يسر یمطالعه رسوبات مخزن ):1382، (.جهان پناه، ع

  تهران.، دانشگاه معدن، دانشکده مهندسی اکتشاف معدن مهندسی

  

  هاي ثبت اختراع پروانه

شماره پروانه  ،عنوان پروانه ثبت اختراع ، حرف اول نام ( با حروف بزرگ)، سال،نویسنده یخانوادگ ذکر نام     

  .ثبت اختراع

  ها:مثال

1- Barder, J.J., 1951, Methods for treating mica and composition. US Patent 
2549880. 

  استانداردها 

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

 مثال:

- American Society for Testing and Materials, 1989, Standard test method for 
hydroquinone in vinyl acetate.  ASTM D2193 
 

  مراجع الکترونیکی

و یا  Onlineدر صورت استفاده از منابع الکترونیکی به صورت دیسک نوري یا پایگاههاي اطالعاتی        

سایت منبع و یا آدرس پست وب URL. ذکر نام پایگاه، یا شود یممنابعی که توسط پست الکترونیکی دریافت 

  الکترونیکی فرستنده، در انتهاي مشخصات کتابشناسی مرجع ضروري است. 

www.schweizerbart.de/journals/njma 
de.wikipedia.org/wiki/Mineralogie 

 نامهواژه  

اگر در نوشته اصطالحات خارجی به ویژه اصطالحات فنی به کاررفته که ممکن است براي خواننده تازگی     

داند آید. گاه نگارنده الزم میها میجی آنها به صورت پانویس در پائین صفحهداشته باشد، معموالً معادل خار

  این اصطالحات را یکجا در انتهاي متن نیز بیاورد.

  :شودبایست موارد زیر رعایت باشد با توجه به چنین پیوندي می گزارشواژه نامه بایستی مرتبط به متن      

  ایستی در طول نوشته به صورت زیرنویس ظاهر شده باشد .نامه باصطالحات به کار رفته در واژه -

  هاي احتمالی.معادل(هاي) آن اصطالح باید همانی باشد که در متن به کار رفته، نه کلیه مترادف -
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هاي نامهاصطالحات باید حاوي مواردي باشد که تازگی دارد نه هرگونه اصطالحی که بارها در متون و پایان -

  براي مخاطبان بالقوه آشنا است.دیگر ظاهر شده و 

هاي فارسی نامه ضروري است به صورت الفبایی تنظیم شود و اصطالحات خارجی از سمت چپ و معادلواژه -

نامه ها قابل مالحظه باشد واژهآنها در همان سطر از سمت راست نوشته شود. در صورتی که تعداد واژه

  .شودفارسی نیز تهیه  هايبایستی بر حسب ترتیب الفبایی معادلمی

  

 پیوستها و ضمائم  

که آوردن آنها در متن اصلی  باشد یم یگزارش علم، درك بهتر موضوع هاهدف از به کاربردن پیوست      

ها، یا ها، فرمهاي آماري، تصاویر، نقشهها معموالً حاوي جدولتواند ایجاد گسستگی نماید. پیوستنوشته می

  اي به آنها اشاره شده است. در متن اصلی به گونهاطالعات مشابهی است که 

که این گونه موارد، موضوع بحث نوشته است و بایستی پیوسته به آنها رجوع کرد، بهتر است در متن ـ درصورتی

  قرار گیرد.

 2، پیوست 1هاي کوچکتري تقسیم کرد، مانند پیوستتوان براساس نوع اطالعات به قسمتـ این بخش را می

نیست بدین معنا  گزارشهاي گذاري صفحهها ادامه شمارهاز پیوستها را بایستی شماره داد این شمارههر یک 

و سپس آنها را  شودتنظیم  گزارشهاي باید مطابق با شماره و عنوان فصلکه شماره و عنوان هر پیوست می

  نامه آورد. آخر پایان در ترتیب،به

  ...“رجوع شود به پیوست شمارة ”نوشت  تواننمود می ها اشارهـ هرجا الزم باشد به پیوست

  

 : صفحه عنوان انگلیسی  

هاي کارشناسی ارشد و دکترا اجباري است. و پس از چکیده صفحه عنوان به زبان انگلیسی براي پایان نامه     

  صفحه عنوان انگلیسی ترجمه صفحه عنوان فارسی است. گیرد.انگلیسی قرارمی

  

  

  

  

  

  یرش علمک گزای عطف:  

. ذکر سال با فاصله شودو به صورت زیر تهیه  نیا نازنیلوتوس و  18زرکوب با فونت  یک گزارش علمیعطف     

  سانتیمتر از لبه پائینی عطف ضروري است. 5

  

  

      

  : مراجع  

 سال عنوان نام
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  .انتشارات یا مهدي ،صنایع

سلسله علم و  ،تحصیلی نوشت نامه توان یک پایانچگونه می ،1371 غ.،، معماریان ،ترجمه ،تواکو، اوبز. - 5

  . 153صنعت ایران، شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


