
  

  واحد مشهد -ي فني سما  آموزشكده

  گروه كامپيوتر
  

  

  پيوسته كاردانيجهت اخذ مدرك   نامه پايان

  

 كارداني هاي نامه پايان  ي نگارش و تدوين ي نحوه نامه آيين

  سماي فني  آموزشكده ي پيوسته
  

  

  استاد راهنما

  مرتضي علوي

  

  نگارش

  مرتضي علوي

  

  

1387 تير



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>"نام خدا به"ي  صفحه -اولي  هصفح< :� 



  

  واحد مشهد -ي فني سما  آموزشكده

  گروه كامپيوتر
  

  

  پيوسته كاردانيجهت اخذ مدرك   نامه پايان

  افزار گرايش نرم

  

 هاي كارداني نامه پايان  ي نگارش و تدوين ي نحوه نامه آيين

  سماي فني  آموزشكدهي  پيوسته
  

  

  استاد راهنما

  مرتضي علوي

  

  نگارش

  مرتضي علوي

  

  

  1387تير 



 الف

  نام خدا به

واحد مشهد -ي فني سما  آموزشكده  

 گروه كامپيوتر

 

 

 

گروه كامپيوتري  پيوسته ي كارداني نامه پايان  

 

 

 

 

 

  سمااي  ي فني و حرفه آموزشكده هاي كارداني نامه ي نگارش و تدوين پايان ي نحوه نامه آيين :عنوان

  

  مرتضي علوي :نگارش

  ....................................................................................:   نامه نمره نهايي پايان

  

  

  :ناظران جلسه

  

  :امضاء......................                                     :  استاد راهنما

  

  :امضاء......................                                       : دعواستاد م

  

  

  1387 ماهتير  17: يختار



  ب 

  

�:  

  ابكه  واحد مشهد-ي فني سما آموزشكدهكامپيوتر  گروهتقديم به تمام اعضاي هيات علمي < 

   "پشتكار"        

  و                      

  "گيري پي"                             

  ؛نامه شدند باعث پديد آمدن اين آيينخود 

  

  و

  

  > واحد مشهد -سما اي  ي فني و حرفه موزشكدهان آدانشجويتمامي تقديم به 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  >مي تقدي صفحه< :�



  ج 

  چكيده

  
باشد، كه محققان  ي دانشجو مي ي تحقيق و پژوهش چند ساله ي ثمره ي كارداني نشان دهنده ي دوره نامه پايان

اين . سريعتري را بپيمايندها در راه رسيدن به اهداف خود مسير  گيري از آن توانند با بهره پژوهان مي و دانش

 سمافني   آموزشكدهانشجويان نامه است كه با توجه به نياز د نامه راهنماي نگارش پايان نسخه، نخستين آيين

نامه را مطالعه  لذا از اساتيد محترم كه اين آيين. شده استدر واحد مشهد و در گروه كامپيوتر تهيه 

هاي خود را از طريق دفتر گروه  نامه و يا پيشنهاده هاي احتمالي اين آيين شود لغزش ا ميفرمايند، تقاض مي

به اطالع مولف برسانند  mrt.alavi@gmail.comو يا پست الكترونيكي  )0511-6631002(كامپيوتر 

  .هاي بعدي اصالح شود تا در نگارش

  

  :هاي كليدي واژه

ي  ي دوره نامه پايان :، ماننددنيكر كذ دي مرتبط با مقاله راياژه كلو دهحداكثر و  3در اين قسمت بايد حداقل 

، در واحد مشهد سمافني   آموزشكده، پژوهان دانش، محققان، نامه نامه راهنماي نگارش پايان آيين، كارداني

 گروه كامپيوتر

  

  

  

  

  

  

  

  >چكيدهي  صفحه< :�



  د 

  گزاري سپاس

شيباني و آقاي مهندس يت گروه كامپيوتر، جناب مديرهاي  دانم از پشتيباني برخود الزم مي�:<

و جناب آقاي مهندس  پور خانم مهندس فاطميسركار  همكاري اعضاي محترم هيات علمي گروه كامپيوتر، 

كارشناسان گروه همكاري چنين از  هم .گزاري كنم سپاس ،نامه در انجام نگارش اين آيينشكوه صارمي، 

  >.گزارم صميمانه سپاس ،و سركار خانم مهندس حالجكامپيوتر سركار خانم مهندس حبيبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  >اريزگ ي سپاس صفحه< :�
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  فهرست مطالب

  صفحه    عنوان  ها فصل

  الف    ي هيئت داوران نامه تصويب  

  ب    ي تقديم و تشكر صفحه  

  ج    چكيده  

  د    گزاري سپاس  

  1    فهرست مطالب  

  3    ها فهرست جدول  

  4    ها فهرست شكل  

  5    نامه جلد پايان  فصل اول

  5  نامه شرح روي جلد پايان  1- 1  

  5  ها ترتيب رعايت فاصله  2- 1  

  7    نامه نكات ضروري در نگارش پايان  فصل دوم

  7  روي جلد  1- 2  

  7  نامه قطع پايان   2- 2  

  7  نامه رنگ جلد پايان  3- 2  

  7  صحافي  4- 2  

  7  كيفيت كاغذ  5- 2  

  7  ها  حاشيه  6- 2  

  7  ي عنوان صفحه  7- 2  

  8  ي امضاي اساتيد  صفحه  8- 2  

  8  ي تقديم صفحه  9- 2  

  8  چكيده  10- 2  

  8  گزاري ي سپاس حهصف  11- 2  

  8  هاي رياضي فرمول  12- 2  

  9  فهرست مطالب  13- 2  
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  9  ها اندازه و نوع قلم  14- 2  

  10  نامه متن اصلي پايان  15- 2  

  10  ها گذاري صفحه شماره   16- 2  

  10  يادآوري حروف ابجد  16-1- 2  

  11  ها ها يا بخش فصل  17- 2  

  11  پانويس يا زيرنويس  18- 2  

  11  )نامه كتاب(ع فهرست مراج  19- 2  

  11  نامه واژه  20- 2  

  11  ها پيوست  21- 2  

  CD-ROM  12يا  نوري ديسك  22- 2  

  12  نامه عطف پايان  23- 2  

  13    نامه هاي داخل پايان توضيحاتي پيرامون صفحه  فصل سوم

  13  ترتيب صفحات داخل پايان نامه  1- 3  

  13  هاي اصلي نگارش صفحه  2- 3  

  15    جع از منابع مختلفروش نوشتن مرا  فصل چهارم

  16    گيري و پيشنهاد نتيجه   فصل پنجم

  17      مراجع

        نامه فارسي به انگليسي واژه

        نامه انگليسي به فارسي واژه

        ها پيوست

      سبك جدانويسي هاي نگارش فارسي به برخي نكته       پيوست الف  

      امهن ي ارزشيابي پروژه و پايان نحوه         پيوست ب  
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  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان  شماره  رديف

  10  ها اندازه و نوع قلم   2-1  1

  1  ژه   فرم ارزشيابي درس پرو  1-پيوست ب  2
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  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان  شماره  رديف

  5  سما ي فني آموزشكدهآرم   1-1  1
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  نامه جلد پايان –فصل اول 

  

  نامه شرح روي جلد پايان -1- 1

  
 )1-1شكل(ي فني سما  دهآموزشكآرم  .1

  
 سماي فني  آموزشكدهآرم  -1-1شكل

 

  )واحد مشهد - سماي فني  آموزشكده(و واحد  سما ي فني آموزشكدهنام  .2

 ...)گروه كامپيوتر، گروه حسابداري و (نام گروه  .3

 كاردانيجهت اخذ مدرك نامه  پايان .4

 .)شرح عنوان نوشته شود(عنوان  .5

 .در زير آن نوشته شودنام نگارنده ) : نگارش(نگارنده  .6

 .نام استاد يا اساتيد راهنما زير آن نوشته شود: استاد يا اساتيد راهنما .7

 )1387فروردين (براساس ماه و سال : سال تحصيلي .8

  

  )ي عنوان روي جلد و صفحه(ها  ترتيب رعايت فاصله -2- 1

قرار گيرد،  و قسمت فوقاني جلد سانتيمتر در وسط 4.5و عرض  3به طول ي فني سما  آموزشكدهآرم  .1

 .سانتيمتر باشد 2.5ي بااليي جلد  ي آرم تا لبه ي باالترين نقطه فاصله

 Bقلم با  "واحد مشهد - ي فني سما  آموزشكده"ي  تر از آرم، كلمه سانتيمتر پايين 1.0ي  به فاصله .2

Lotus نوشته شود 18ي  و اندازه. 

 16ي  و اندازه B Lotus قلم با ) "كامپيوتر گروه"به طور مثال (نام گروه تر از آرم  سانتيمتر پايين 2.0 .3

 .نوشته شود
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و  B Lotus قلم با  "پيوسته كارداني جهت اخذ ي نامه پايان"تر از آرم عبارت  سانتيمتر پايين 5.0 .4

 .نوشته شود 16ي  اندازه

 .نوشته شود 18ي  و اندازهB Titr  قلمتر از آرم، عنوان پروژه با  سانتيمتر پايين 6.5 .5

 ي  و اندازه B Lotus قلم با  "اساتيد راهنما"يا  "استاد راهنما"تر از آرم، عبارت  تيمتر پايينسان 12.0 .6

 .نوشته شود 18 ي و اندازهB Lotus قلم با  )شروع صفحه تر از سانتيمتر پايين 17.0(و در زير آن 16

زير  و در16 ي و اندازهB Lotus قلم با  "نگارنده"يا  "نگارش"تر از آرم، عبارت  سانتيمتر پايين 15.5 .7

 16 ي و اندازه B Lotus قلم با نگارنده  خانودگي و نام نام )شروع صفحهتر از  سانتيمتر پايين 21.0( آن

 .درج شود

 14 ي و اندازه B Lotus قلم تر از آرم تاريخ سال برحسب ماه يا فصل مربوط با  سانتيمتر پايين 19.0 .8

 .نوشته شود
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  نامه در نگارش پاياننكات ضروري  -فصل دوم 

  

  :روي جلد -1- 2

  .مندرجات روي جلد، نسبت به دو طرف جلد كامال در وسط جلد قرار گيرد

  

  :نامه قطع پايان -2- 2

  .در نظر گرفته شود A4و كاغذ  30در 22نامه  قطع پايان

  

  :نامه رنگ جلد پايان -3- 2

  .اي انتخاب شود كي، و قهوهاي، يشمي، زرش به دلخواه از چهار رنگ سرمه

  

  : صحافي -4- 2

  .كيفيت صحافي خوب و روي جلد زركوب و خوانا باشد

  

  :كيفيت كاغذ -5- 2

  .نوع كاغذ سفيد و مرغوب و مطالب در يك روي آن چاپ شود 

  

  : ها حاشيه -6- 2

سانتيمتر  2.5و چپ ي  باال، پايين، راست  حاشيه .نامه الزامي است ها براي نگارش پايان رعايت فاصله حاشيه

  . بايد باشد

  

  :ي عنوان صفحه -7- 2

ي روي  گيرد و مطالب آن مانند صفحه ميقرار   )"نام خدا  به"ي صفحه(اول  ي ي بعد از صفحه اين صفحه 

ي آموزشي يا گروه  گرايش رشته نامه، پايان ي مقطع تحصيلي و عنوان جلد است با اين تفاوت كه بين جمله
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نامه بايد به زبان فارسي و در كوتاه  عنوان پايان. باشد ها مانند روي جلد مي قلمو  فاصله. شود آموزشي قيد مي

  .بودن عنوان حداكثر كوشش صورت گيرد

  

  :)نامه تاييد انجام پايان -نامه تصويب( ي امضاي اساتيد صفحه -8- 2

  .نامه باشد اين صفحه اجباري است و بايد به شكل درج شده در اين آيين 

  

  :ي تقديم صفحه -9- 2

  .آيد ي چكيده مي ، در صورت وجود قبل از صفحهآوردن اين صفحه اختياري است 

  

  : چكيده -10- 2

باشد، و بهتر است تمام آن در يك پاراگراف  ي تحقيق و پژوهش مي چكيده مشخص كننده هدف و نتيجه

كلمه و در  500تا  300بين   چكيده. گرددآورده شود، و از آوردن جمالت التين، فرمول و اعداد خودداري 

بهتر است اين كليد . ذكر شود "كليد واژه" 3حداقل در پايان چكيده  الزامي استيك صفحه آورده شود، 

  .گيرد ي چكيده قبل از فهرست مطالب قرار مي صفحه. ها درج شوند ها همراه با معادل التين آن واژه

  

  :گزاري سپاسي  صفحه -11- 2

  .آيد ي چكيده مي ،  در صورت وجود پس از صفحهاري استآوردن اين صفحه اختي 

  

  : هاي رياضي فرمول -12- 2

  استفاده WORDافزار  در نرم Equation Editor  مقاله خود همواره از وارد كردن معادالت رياضي در  براي

نيز بايد رعايت ها  هاي التين متن و معادالت بايد همخواني داشته باشند و تناسب اندازه اندازه قلم .كنيد

در سمت راست . را انتخاب كنيد Microsoft Equationهاي موجود در دريچه باز شده  از ميان گزينه. شود

 در. شود دريچه جديدي باز مي. را انتخاب كنيد Defineرا باز و گزينه  Sizeباالي دريچه باز شده كشوي 

عدد  Fullكار در مقابل  براي اين. اصالح كنيد هاي مختلف را براي اين مقاله ويرايش و اين دريچه اندازه

در مقابل  6عدد  Sub-Subscript/Superscriptدر مقابل 8عدد  Subscript/Superscriptمقابل  در 10

Symbol  و باالخره در مقابل  18عددSub-Symbol  را وارد كنيد 12عدد.  

 كار، در براي اين. گذاري كنيد شماره طور ساده و متوالي ها را مستقل از شماره بخش مربوط به معادله

به سر سطر بعد برويد و با ماوس سبك  enterمعادله با فشار دادن  انتهاي آخرين سطر پيش از هر
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Equation بعد از پرانتز كليد . سپس شماره فرمول مورد نظر را در درون پرانتز قرار دهيد. را انتخاب كنيد

tab اينك به . گيرد مكان نما در سمت چپ ستون قرار مي كار با اين. بار فشار دهيد را يكEquation 

Editor ايد،  طور كه قبالً توضيح داده شد اصالح نكرده هارا همان درصورتيكه تاكنون اندازه قلم. وارد شويد

گير با همسايگي  متوسط ي رابطه) 1-2(ر مثال معادله طو به. سپس معادله مورد نظر را بنويسيد. اصالح كنيد

  .دهد در سه را در تصوير نشان مي سه

  

)2-1(  ∑∑
−= −=

−−=

1

1

1

1

),(
9

1

i j

jyixfAve  

  

ها استفاده شده است بايد درهنگام استفاده در متن مقاله  توجه شود، شكل پارامترهايي كه در روابط ازآن

  هاي عالمتاز قبيل ( اند رياضي  هاي نشانه شامل  كه ،رياضي  عبارت  يك يا  معادله يك ارائهبراي . حفظ شود

) شوند متن ظاهر مي خطوط  بين  فاصله معمولي در  متن در يا معادالت كه در زيروند زبروند و ، يوناني

 گونه اينبازگرداندن سبك احتمال  نامه پاياندر حين ويرايش يد زيرا كناز تغيير قلم استفاده ن ترجيحاً

  .متن زياد است به سبك اصلي ها قسمت

  

  : فهرست مطالب  -13- 2

اند و شماره  نامه آمده ترتيبي كه در پايان ها به ها و فصل ها، بخش فهرست عنوان ست مطالب شاملفهر

نامه است و  فهرست مطالب از ضروريات هر پايان. ها ذكر شده است ي شروع هر يك در مقابل آن صفحه

نامه  حتواي پايانسرعت از م اين فهرست خواننده يا محقق را به. محل قرار گرفتن آن بعد از چكيده است

  .كند آگاه مي

  

  : ها قلماندازه و نوع  -14- 2

اندازه و نوع  .استفاده شود Farsi Texيا  و Microsoft Word ي شود براي تايپ از برنامه پيشنهاد مي

   .شده است آورده ) 1- 2(هاي متن در جدول  هر يك از بخشها براي  قلم
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  ها اندازه و نوع قلم -1-2جدول 

  موقعيت استفاده  نام قلم  اندازه قلم

  1  هاي سطح عناوين بخش  پررنگ تيتر  14

  2هاي سطح  عناوين بخش  پررنگ لوتوس  16

  3هاي سطح  عناوين بخش  پررنگ لوتوس  14

  زيرنويس و آخرنويس  لوتوس  12

  هاها و جدول عناوين شكل  پررنگ لوتوس  12

  هاها و جدول متن شكل  لوتوس  12

    هامولفر  لوتوس  12
2

E mc=  

  مراجع  لوتوس  12

  متن اصلي  لوتوس  14

  

  :نامه متن اصلي پايان -15- 2

، ) به آن اشاره شده است الفكه در پيوست (جديد نگارشي  نامه به زبان فارسي و با آيين متن پايان

  .شود چاپ مي  صورت خوانا و يك روي صفحه به

  

  :ها گذاري صفحه شماره -16- 2

ي فهرست  ي تقديم تا صفحه ي امضاي اساتيد، و صفحه شامل صفحه(هاي فرعي  صفحهگذاري  شماره

آغاز  1از ) از فصل اول تا انتهاي متن(و صفحات اصلي ) حروف ابجد(... صورت الف، ب، ج،  به) جداول

تر از آخرين  تيمتر پايينسان 1( سانتيمتر باالتر از پايين صفحه 1.5ي  با فاصله...  ,1,2,3صورت  كرده، و به

  .دهيم ادامه مي 12ي  و با اندازه B Lotusو كامال در وسط با قلم   )خط متن در صفحه

  .الزم نيست) ي عنوان نام خدا و صفحه ي به صفحه(ي اول  گذاري براي دو صفحه شماره 

  

  :يادآوري حروف ابجد - 16-1- 2

  

  ت       تخذ      ضظغابجد     هوز    حطي      كلمن      سعفص      قرش
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  :ها ها يا بخش فصل -17- 2

تر از  سانتيمتر پايين 5(ي باالي كاغذ  سانتيمتر از لبه 7.5ي  بهتر است شروع هر فصل يا بخش با فاصله

ها را به  فصل. درج گردد 14ي  و با اندازه B Titrآغاز شود و عنوان هر بخش با قلم ) حاشيه باالي صفحه

هاي  تر را به زير فصل هاي كوچك و موضوع 3-1، و 2- 1، 1- 1ها سطح اول را به  لو زير فص 3، و 2، 1

  .و غيره تقسيم نماييد) 3-2- 1، و 2-2-1، 1-2- 1(سطح دوم 

  

  :پانويس يا زيرنويس -18- 2

و  12ي  ها با اندازه ها و باالي جدول ا، شكله چنين توضيح زير صفحه هاي فارسي و التين و هم  زيرنويس

  .پررنگ درج شود B Lotusقلم  

  

  ):نامه كتاب(فهرست مراجع  -19- 2

ها، نشريات و مقاالت مختلف و  شود و شامل فهرست كتاب نامه آورده مي پس از اتمام متن اصلي در پايان

ها را به خوانندگان توصيه  آن  هايي كه مورد مطالعه نگارنده قرار گرفته، و مراجعه به متعدد در زمينه

براي ارجاع به يك . ارسي و بعد مراجع انگليسي را ذكر كنيدفوشتن مراجع ابتدا مراجع در ن. نمايد مي

مراجع انگليسي را با شماره انگليسي . ]1[مرجع تنها از شماره آن در داخل يك جفت قالب استفاده كنيد 

مرجع «: نيست، مگر آن كه جمله با اين عبارت شروع شود» مرجع«نيازي به ذكر كلمه . [6]ارجاع دهيد 

اگر تعداد مراجع زياد است از خط تيره . ]2,1[براي ارجاع به چند مرجع از ويرگول استفاده كنيد . »... ]1[

استاندارد مراجع بر . گيرند آيند قبل از نقطه قرار مي مراجعي كه در انتهاي جمله مي. ]1- 5[استفاده كنيد 

گذاري متن اصلي  ي شماره مراجع در ادامه گذاري صفحات فهرست شماره .باشد IEEEمبناي استاندارد 

  .باشد نامه مي پايان

  

  :نامه واژه -20- 2

  .صورت الفبايي تنظيم شود نامه، الزم است به درصورت نياز به واژه

  

  :ها پيوست -21- 2

كه در پايان هر فصل يا   در صورتي) تصوير، جدول، نمودار، عكس، نقشه و يا مطالب ديگر(ها  پيوست

هايي كه حاوي مقاله و يا اختراع  پيوست. ترتيب بعد از مراجع آورده شوند توانند به ، ميباشند بخش نيامده

هاي كامپيوتري و غيره هستند، نگارنده براي بهتر فهماندن موضوع از آن استفاده نموده است، بايد  يا برنامه
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ها،  نگارش پيوست ي نحوه. دگذاري شده و بعد از مراجع قرار گيرن نام... صورت پيوست الف، ب، ج،  به

هر پيوست مانند هر فصل از يك صفحه . باشد نامه مي پايانمانند متن اصلي  ،ها ها و نكته حفظ حاشيه

نامه نيست و شماره   گذاري پايان ها ادامه شماره هاي پيوست گذاري صفحه شماره. شود جديد شروع مي

  .است شود و خاص آن پيوست شروع مي 1صفحات هر پيوست  از 

  

  : CD-ROM يا نوري ديسك -22- 2

  :نوري شامل الزم است تمام دانشجويان ديسك

 )PDFو  DOCصورت دو قالب  به(نامه  متن پايان  فايل �

 افزار طراحي آن همراه نرم هاي مدار چاپي به ي برد برنامه و يا نقشه) Source(كد  �

 )installation program(ي قابل نصب برنامه  نسخه  �

  .قرار دهند CDنامه در پوشش پالستيكي و يا پاكت  و در انتهاي پايانرا تهيه 

  

  :نامه عطف پايان -23- 2

  .نامه را زركوب و مانند شكل زير نگارش نماييد عطف پايان
  

  تاريخ               عنوان پروژه  نام نگارنده
  نامه عطف پاياننمايش  -1- 2

  .نامه است اياني كناري جلد پ حاشيه نامه  منظور از عطف پايان
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  نامه هاي داخل پايان توضيحاتي پيرامون صفحه - فصل سوم 

  

  :صفحات داخل پايان نامه ترتيب -1- 3

  

  :صورت زير است نامه به ترتيب صفحات پايان

 )اختياري(نام خدا  ي به صفحه -1

 ي عنوان  صفحه -2

 )نامه تاييد انجام پايان -نامه تصويب(ي امضاي اساتيد  صفحه -3

 )اختياري(ي تقديم  هصفح -4

 ي چكيده صفحه -5

 )اختياري(گذاري  ي سپاس صفحه -6

 فهرست مطالب -7

 )نامه در صورت وجود شكل در پايان(ها  فهرست شكل -8

 )نامه در صورت وجود جدول در پايان(ها  فهرست جدول -9

  )نيازدر صورت (فهرست عاليم  -10

 )گيري و پيشنهاد نامه، نتيجه پايان  مقدمه، متن(ها  فصل -11

 )در صورت نياز(پيشنهادها نتايج و  -12

 )نامه كتاب(فهرست مراجع  -13

 )در صورت نياز(نامه  واژه -14

 )در صورت نياز(پيوست  -15

 )در صورت نياز( CD-Romيا  نوري ديسك -16

  

  هاي اصلي نگارش صفحه -2- 3

  

   :مقدمه - 2-1- 3

  .دهد نامه را ارئه مي مقدمه، خبر شروع و هدف پايان
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   :متن اصلي - 2-2- 3

  .باشد ها و مطالب مي املي از فصلشامل شرح مفصل و ك

  

  :گيري و پيشنهاد نتيجه – 3-2-3

در بخـش نتيجـه، نكـات مهـم     دهـد،   نامه گزارش مي ي انجام پايان گيري و نحوه اين قسمت راجع به نتيجه 

هرگـز عـين مطالـب    . انجام شده در كار بصورت خالصه مرور و نتايج به دست آمـده توضـيح داده شـوند   

تواند به كاربردهاي پژوهش انجام شـده اشـاره كنـد؛ نكـات       نتيجه مي. بخش تكرار نكنيد چكيده را در اين

  .هاي ديگر پيشنهاد دهد  به زمينهمبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح كند؛ ويا گسترش موضوع بحث را 
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  روش نوشتن مراجع از منابع مختلف - فصل چهارم 

  

  :شود ير استفاده ميبراي نگارش مراجع فارسي و التين از سبك ز

  

  ها ها، سمينارها و گزارش مقاالت كنفرانس -1- 4
ها، محل  ، نام مجله يا كنفرانس، شماره دوره يا مجله، شماره صفحه"عنوان مقاله"، گانه يا نويسندنام خانوادگي نويسند ]١[

 .چاپ مجله يا برگزاري كنفرانس، تاريخ انتشار

  

[2] A. Polesel, G. Ramponi, and V.J. Mathews “ Image Enhancement via Adaptive un sharp 

masking,” IEEE trans. On image proc. Vol. 9, No. 3, March 2000 

  

  ها نامه پايان -2- 4
نام ، دانشگاه نام، ...)يا كارشناسي و (نامه كارداني  پايان، "نامه ن عنوان پايا"نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان،  ]٣[

 .، تاريخ انتشارتحصيلي ي رشته، دانشكده

  

  ها كتاب -3- 4
، ISBN كد  ،محل انتشار، نام ناشر، "كتابعنوان " ،)در صورت لزوم(نام مترجم  ، نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان ]�[

 .تاريخ انتشار
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  گيري و پيشنهاد نتيجه - فصل پنجم 

  

اين بخش در . يج و پيشنهادها استي تحقيقي بخش نتا ي اصلي نوشته معموال يكي از آخرين اجزاي پيكره

 .دنهاي نويني عرضه گرد در اين بخش نبايد يافته ؛ها برخيزد واقع عصاره پژوهش است و بايد از دل يافته

 ؛ها گرفته شده است، در بخش اصلي دست يابد ي اطالعاتي كه نتايج از آن خواننده بايد بتواند به كليه

 .اي باشدكه او نيز به همان نتايج دست يابد گونه بهبايد ها  يافتهمنطق حاكم بر تجزيه و تحليل  چنين هم

و اين پيشنهادها . آيد پيشنهاد و توصيه از جمله اجزاي ديگري است كه در پايان پيكره اصلي نوشته مي

هاي غير عملي  باشدو بنابراين بايد از پيشنهاد ي تحقيق مي برخواسته از بخش نتايج و مربوط به اصل مساله

 .يد پرهيز كردبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  >گيري و پيشنهادها نتيجهي  صفحه< :�
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  مراجع

  

، دانشگاه "ارشد و دكترا هاي كارشناسي، كارشناسي نامه ي نگارش و تدوين پايان هي نحو نامه آيين"زهرا، ، شاهرخي ]١[

 1382سازي، ارديبهشت  شريف، بخش اسناد و نمايه

 پنجمين براي مقاالت تهيه الگوي"، ماشين بينايي و پردازش تصوير ايراناعضاي كميته علمي پنجمين كنفرانس  ]٢[

  1387، دانشگاه تبريز، "ايران تصوير پردازش و بينايي ماشين كنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  >مراجعي  صفحه< :�

  



1  

  

  

  

  سبك جدانويسي هاي نگارش فارسي به برخي نكته) پيوست الف

  

شوند، ولي بعد از  ي قبل از خود نوشته مي بدون فاصله با كلمه و ؟! ، ؛، :، .كاما، عالئم سجاوندي مانند   -1

 .من، تو، او: مانند. ي خالي قرار گيرد ها بايد يك فاصله آن

 

ها، بدون فاصله با عبارت داخل خود نوشته  قول و نظاير آن لهاي پرانتز، كاما، آكوالد، كروشه، نق عالمت -2

عالمت استمرار، .»ها آن« و} آن{، )اين: (مانند. شوند، ولي با عبارت اطراف خود يك فاصله دارند مي

 .شود گردد، مي مي: مانند. شود فاصله با آن نوشته مي و بي ي بعد خود ، جداي از كلمه)مي(

 

ي قبل از  ، جداي از كلمه)ترين(و عالمت صفت برترين، ) تر(صفت برتري، ، عالمت )ها(عالمت جمع،  -3

 .ترين تر و كم ها، بيش آن: مانند. شود خود و بي فاصله با آن نوشته مي

  .هاي بهتر و بهترين از اين قاعده مستثنا هستند كلمه: تبصره

 

 با فاصله) است(ولي . شوند نوشته مي ي قبل از خود فاصله با كلمه بي) اند(، )ايد(، )ايم(، )ام(هاي  شناسه -4

 .است، از ماست كه برماست ام، رفته رفته: مانند. تمام شود) ا(يا ) ا(ي قبلي با  است، مگر وقتي كه كلمه

  

مان،  زندگي: مانند. شوند ي قبل خود نوشته مي ضميرهاي متصل جمع جدا ولي بدون فاصله با كلمه -5

 .راهم، نامت و كتابش: مانند. شوند نوشته مي ، ولي ضميرهاي متصل مفرد متصلشان راه

 

ساخته شود، مگر در مواردي كه فعل  ي قبل از خود ولي بدون فاصله نوشته مي هميشه جدا از كلمه) به( -6

 .سزا، ببينيم نام، به به: مانند. شود

 

حرف  شود، مگر در مواردي كه ي قبل از خود ولي بدون فاصله نوشته مي جدا از كلمه واره هم) به( -7

 .ها آن طرف، به سوي، به به: مانند. كار رفته باشد به تنهايي به) به(ي  اضافه

 

صورت،  شوند، مگر وقتي كه يك جزء آن حرف اضافه باشد كه در آن اجزاي فعل با فاصله نوشته مي  -8

 .تحرير كردن، درآورده شد، برآمده است: مانند. ي بعد فاصله نخواهد داشت حرف اضافه با كلمه

 .دانشگاه، همسايه، همسر: مانند. شوند پيشوندها و پسوندهاي جامد سرهم نوشته مي  -9

: مانند. توان پسوند و پيشوند را جدا كرد در مواردي كه خواندن كلمه دچار اشكال شود، مي: تبصره

  .ارزي ميهن، هم هم
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: مانند. شوند مي فاصله نوشته ي مركب بي ها ها، و صفت ي مركب، قيدها، اسم اجزاي حروف اضافه  -10

 .جو خانه، دانش كه، كتاب طوري گاه، به دراين صورت، آن

 

 .وجو وجو، جست وگو، پرس گفت: مانند. شوند هاي مركب ديگر نيز جدا و بدون فاصله نوشته مي كلمه  -11

 

 .برراهنما، ره: مانند. ي ملفوظ را از قوانين جداسازي استثنا نمود)ها(توان  دليل دشواري خواندن، مي به  -12

 

 .ي علي خانه: مانند). ة (شود، نه  نوشته مي) ي ه(صورت  به  )ه(ي بعد از  ي اضافه كسره  -13

  .فرمانده كل، پادشه خوبان: مانند. را نوشت) ي(ملفوظ باشد، نبايد ) ه(اگر : تبصره

  

ورت است، مگر در مواردي كه همزه ساكن باشد، كه دراين ص) ئ(ها هميشه  هاي همزه در كلمه پايه - 14 

  .مسئله، مسئول، رأس، مؤمن: مانند. بايد متناسب با اعراب حرف قبل نوشته شود

  

ها  ، عبارت)جاي اشكال به(ها  شكل: مانند. فارسي نوشته شود هاي عربي، به  هاي كلمه سعي شود جمع -15

  ).جاي عالئم به(ها  ، عالمت)جاي عبارات به(

  

  .»استعداد خوب«: مانند. “و” بينقرار گيرند، نه  »و  «قول  قول يا مؤكد درون عالمت نقل جمالت نقل -16

  

جاي  به(گونه  چه: مانند. شوند ترند، جدا و بدون فاصله نوشته مي هايي كه با جدانويسي خوانا كلمه -17

  ).چگونه

  

  .حتا و مستشنا: مانند. كه خوانند دچار مشكل شود شود، مگر آن نوشته مي »ا« صورت عربي به »ئ« -18
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  نامه ي ارزشيابي پروژه و پايان نحوه) ب پيوست

  

  .ي ارزشيابي فرم ارزشيابي در جدول زير آمده است نحوهبراي اطالع دانشجويان از 

  

  ژه   فرم ارزشيابي درس پرو 1 -جدول پيوست ب 

  20نمره از   موارد مورد ارزشيابي
   4  ارائه گزارش پيشرفت پروژه به استاد راهنما - 1
  6  : ئه مستندات طبق ساختار تعيين شدهارا - 2
     CD ارائه  -1 - 2  
    )ويژه پروژه هاي نرم افزاري(گنجاندن فصلي به عنوان تحليل سيستم در مستندات  -2- 2  
    رعايت ساختار پيش بيني شده در نمونه تهيه شده توسط گروه -3- 2  
    اقل دو تن از اساتيدحضور دانشجو در جلسه دفاعيه و دفاع از پروژه با حضور حد - 3
    پروژه هاي نرم افزاري -1- 3  
  6  ارائه عملكرد نرم افزار و پاسخگويي به پرسش هاي اساتيد) الف    
  2  رابط گرافيكي مناسب) ب    
  1  نرم افزار)  install( ارائه فايل قابل نصب ) ج    
  1  امكانات گزارش گيري با قابليت چاپ در پروژه متناسب با نوع نرم افزار) د    
    پروژه هاي سخت افزاري -2- 3  
  7  هاي اساتيدارائه عملكرد سخت افزار و پاسخگويي به پرسش) الف    
  3  ... )نحوه قرارگيري اجزاء روي مدار چاپي و (شكل مناسب مدار چاپي ) ب    

مي تواند به  20راي مشخصه هاي خاص و امكانات ويژه اي باشد، نمره اي عالوه بر چنانچه پروژه اي دا - 4

  .دانشجو تعلق بگيرد

  حداكثر

  نمره 2
  . ديد اساتيد، بارم بندي قابل تغيير خواهد بودچنانچه پروژه اي خارج از چهارچوب فوق باشد بسته به صالح:  1تبصره 

ص شود كه پروژه ارائه شده تكراري است و يا توسط دانشجو صورت نگرفته، در صورتي كه در جلسه دفاع مشخ:  2تبصره 

  .دانشجو موظف به انتخاب مجدد درس پروژه خواهد بود

  


