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چکيده
هدف از ارايه اين آيين نامه ،کمک و راهنمايي به دانشجويان گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي در جهت

آمتاده

سازي صحيح پايان نامه اس  .بعد از مطالعه اين دستور العمل ،قادر خواهيد بود مطالبي را که در هنگام انجام پروژه ختود
گردآوري کرده ايد ،به شيوه قابل قبول براي گروه و به صورت يک پايتان نامته صتحيح ارايته دهيتد .همدنتين در اينجتا،
آخرين قوانين مصوب کميته پروژه درباره نحوه ارزشيابي پروژهها و پاياننامههتا ککتر متي گتردد .بتديهي است کته ايتن
راهنما ،به منزله ابالغ رسمي کليه قوانين به دانشجويان اس .
مطالعه آيين نامه ،از يک جه

ديگر نيز مفيد اس  .نگارش اين آيين نامه کامالً با قواعد کميته پروژه که در فصتل 6

آمده ،منطبق اس  .توجه ب ه تمامي جزييات نگارشتي ،ابهامهتاي شتما را در نگتونگي ويترايش نهتايي پايتان نامته از بتين
ميبرد.
در انتهتا نيتز تمتامي فرمهتاي کميتته پتروژه کته بتراي مراحتل ماتلت( عزم است

(تعريت( ،تمديتد ،دفتا  ،نمتتره)

ضميمهشدهاس .

واژه هاي كليدي
قوانين انتااب پروژه ،شيوه نگارش پايان نامه ،قوانين ارزشيابي پايان نامه ،قوانين کسر نمره.
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مقدمه
اهمي

نگارش پايان نامه عاري از اشکال بر هيچ کس پوشيده نيس ؛ نرا که پاياننامه خالصه و نشان

دهنده تمامي زحماتي اس که دانشجو در طول دوران تحصيل خود مي کشد .پايان نامه دانشجو به عنوان تنها
خاطره ماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصيل وي اس  .از طرفي پايان نامه نشان دهنده ميتزان و نتو
تالش دانشجو در جه انجام پروژه محوله اس  .بديهي اس

که يک پايان نامه ضعي( و پر از اشکال ،از

ارزش علمي پروژه خواهد کاس .
بنا به دعيل ککر شده ،دانشجويان بايد تمام تالش خود را در جه آماده سازي پايان نامه مناسب بهکار
گيرند .نوشته هايي که اکنون در دس شماس  ،به همين منظور تهيه شده اس  .هدف آيين نامه اين اس

که

شما با نحوه نگارش و صفحه آرايي پا يان نامه (به نحوي که مورد قبول کميته پروژه گروه کامپيوتر باشد) آشنا
شويد.

6

فصل يکم – قواعد تنظيم پايان نامه
 - 1- 1روي جلد پاياننامه
دانشجويان بايد با توجه به مقطع تحصيلي (کارشناسي پيوسته ،کارشناسي ناپيوسته) و نام رشته تحصيلي
(مهندسي کامپيوتر)  ،الگوي ارايه شد ه در صفحه روي جلد اين آييننامه را تکميل کنند .ساير مشاصات (نام
استاد يا اساتيد راهنما ،موضو پاياننامه ،نام نويسنده و زمان دفا از پروژه) نيز به طور مناسب بر روي جلد
پايان نامه با رنگ طاليي زرکوب ميشود .توضيحات زير را به دق مطالعه کنيد و شکل  6- 6را ببينيد.

چند تذكر مهم:
 - 6جلد پاياننامه بايد از نو گالينگور مرغوب باشد .براي دانشجويان کارشناسي گترايش نترم افتزار
رنگ سورمه اي تعيين شده اس .
 - 2آرم دانشگاه در باع و در فاصله  2cmاز لبه جلد قرار ميگيرد.
 - 8مقطع ،گرايش و نام رشته در فاصله  7/1cmاز لبه باعيي جلد با فون
 - 4بعد از آن ،به فاصله  61cmاز لبه جلد ،کلمه «موضو » با فون
 - 1به فاصله  66/1cmاز لبه باعيي جلد ،عنوان پايان نامه با فون

 61زر سياه نوشته ميشود.

 63زر سياه درج ميشود.
 21زر سياه نوشته ميشود .دق

که عنوان دقيقاً مطابق عنواني باشد که در هنگام انت ااب پروژه ،تاييد شده اس .
 - 1تمام مندرجات روي جلد نسب

به دو طرف نپ و راس آن بايد کامالً در وسط قرار گيرد.

 - 7عنوان پايان نامه با دوطرف جلد ،حداقل  2cmفاصله داشته باشد.

2

شود

شکل  - 1- 1فاصله هاي مناسب براي نوشته هاي روي جلد

 - 3به فاصله  7cmاز لبه پاييني جلد ،عبارت «نام دانشجو» با فون  63زر سياه نوشته شده و در خط بعد،
نام و نام خانوادگي دانشجو نوشته مي شود .اگر تعداد دانشجويان بيشتر از يتک نفتر بتود ،نتام هتر
دانشجو در يک سطر نوشته ميشود.

8

 - 9در فاصله  8/1cmاز لبه پاييني جلد ،ماه(يا فصل) و سالي که در آن پروژه به اتمام رسيده و دفا شده
اس

با فون

 61زر نوشته ميشود.

 - 61در عط( پايان نامه (قطرپروژه صحافي شده) فقط عنوان پروژه و نتام دانشتجو(يان) و ستال آن بتا
حروف کونک زرکوب گردد  .اگر عنوان پروژه روي عط( جا نميگيرد ،ميتوانيد همه عنوان را
روي عط( ننويسيد( .شکل  2- 6را ببينيد).

شکل  - 2- 1نوشتن عنوان پروژه و نام دانشجو روي عطف پايان نامه

 - 2- 1ترتيب و آرايش صفحههاي داخلي پاياننامه
صفحه هاي داخلي يک پايان نامه به دو باش تقسيم ميشود؛ صفحههاي فرعي و صفحههاي اصلي .تمامي
صفحه هايي که قبل از شرو متن اصلي پايان نامه (مقدمه) هستند ،صفحههاي فرعي هستند و همه صفحههاي
بعد از آن ،صفحههتاي اصتلي هستتند .تمتامي مطالتب پايتان نامته بايتد روي کاغت  A4معمتولي در انتدازه
 26cm×29/7cmو به صورت يکرو تايپ شود.
 - 1- 2- 1صفحههاي فرعي
صفحه هاي فرعي فقط بر اساس حروف الفباي فارسي شماره گ اري متيشتود (آ -ب -پ -ت -ث -ج -
 .)111شماره صفحه بايد  6/1 cmباعتر از پايين صفحه باشد و از دو طرف کامالً در وسط صفحه قرار گيرد.
ترتيب قرارگيري صفحههاي فرعي به صورت زير اس :
 - 6صفحه «بسم اهلل الرحمن الرحيم» (اختياري)
 - 2صفحه عنوان
 - 8صفحه نمره پروژه
 - 4صفحه سپاسگزاري (اختياري)
 - 1صفحه تقديم (اختياري)
 - 1صفحه نکيده و واژههاي کليدي
 - 7صفحههاي فهرس مطالب
 - 3صفحه هاي فهرس

شکلها (در صورت وجود حداقل يک شکل در پايان نامه)

 - 9صفحه هاي فهرس

جدولها (در صورت وجود حداقل يک جدول در پايان نامه)
4

- 61صفحه هاي ليس عاليم و اختصارات (در صورتيکه به وجود ننين ليستي احساس نياز شود)
چند تذكر مهم:
 وجود صفحههايي که با عنوان «اختياري» مشاص شده اس  ،الزامي نيس .

 در صفحه عنوان ،کليه مندرجات روي جلد ،با همان ترتيب فاصلهها و فون هتاي روي جلتد ،آورده
ميشود.

 صفحه بعد مربوط به نمره پروژه اس

که توسط استاد تکميل و امضا مي شود .فاصلهها و فون هاي

اين صفحه مانند صفحه عنوان مي باشد  .نام استاد و نام دبير کميته با فون

 63زر نوشته شود.

 صفحه بعد به سپاسگزاريها اختصاص دارد (اختياري)  .تيتر سپاستگزاري  9/1cmپتايينتتر از بتاعي
صفحه و از دو طرف کامالً وسط صفحه و با فون
 4cmاز سم راس و  8cmاز سم

 61نوشته شود و مطالب آن با فون

 64با فاصله

نپ نوشته شود.

 صفحه بعدي ،صفحه تقديم اس (اختياري) .تيتر «تقديم به» با فونت

 62نوشتته و فاصتله آن از بتاع

 61cmو از سم راس  68cmباشد .مطالب اين قسم با فون  62و با طول سطر  1cmنوشته شود.
مطالب اين قسم

نبايد از يک صفحه تجاوز کند.

 انتااب نو فون در صفحه سپاسگزاري و تقديم اختياري است  .امتا پيشتنهاد متيشتود از فونتهتاي
معمولي مانند لوتوس ،زر ،نازنين يا غيره استفاده شود.

 قسم

بعدي صفحه نکيده و کليدواژه پاياننامه ميباشد .عنوان «نکيده» با فون

 64لوتوس ستياه

نسب به باعي صفحه  4cmاس کامالًدر وسط صفحه نوشته ميشود و در سطر بعد و در وسط صفحه
عنوان پروژه با همان اندازه نوشته شود .مطالب نکيده با فون  62زر با فاصله  4cmاز سم راس و
 8cmاز سم

نپ و حد اکثر در نص( صفحه نوشته شود .نکيده شامل بيان ماتصر مسئله متورد

بررسي ،شرح کلي مراحل بکارگرفته شده براي کسب و جمعآوري اطالعات ،نحوه عمل و نتيجه کلي
حاصله ميباشد ،به طوريکه خواننده با مطالعه آن تشايص دهد که پروژه در بر گيرنده مطالب متورد
عالقه وي ميباشد يا خير؟

 واژههاي کليدي (حداکثر  61تا) نيز در همين صفحه و بعد از نکيده ميآيد .عنوان «واژههاي کليدي»
حداقل با يک خط فاصله از آخرين خط نکيده در سم راس
مي شود و بعد از آن در خط بعد ،کلمات کليدي با فون

بتا فونت

 64لوتتوس ستياه نوشتته

 62زر همگي در يک خط قرار ميگيرنتد.

بين هر کلمه کليدي ،يک ويرگول « »،و در انتهاي خط يک نقطه « ».خواهد آمد.

 صفحه بعدي به اولين صفحه از فهرس مطالب اختصاص دارد .فاصله تيتر «فهرس مطالب» نسب
باعي صفحه  66cmاس و نسب

به دو طرف صفحه کامالً در وسط صفحه قرار ميگيرد و با فون

1

به

 64سياه لوتوس نوشته ميشود .يک سانتيمتر پايينتر از تيتر ،با فونت
«عنوان» و «صفحه» نوشته ميشود .فاصله «عنوان» تا سم راس

 64ستياه لوتتوس کلمتههتاي

صفحه  8cmو فاصتله «صتفحه» تتا

سم نپ صفحه  2cmباشد .بعد از آن ميتوانيم عناوين و مطالب و شماره صفحههاي آن را با فون
 62زر بنويسيم .فهرس مطالب شامل مقدمه ،شماره و عنوان باش ،شماره و عنوان فصل و محتويات يا
زير موضوعهاي فصل به صورت شمارهگ اري شده اس  .عزم به توضيح اس

که اگر نند فصل از

پايان نامه از لحاظ محتويات به هم وابسته اس  ،ميتوانيد آنها را در قالب کلي «باتش» دستتهبنتدي
کنيد .وجود باشها در پايان نامه اختياري اس .

 استفاده از فون

نازنين براي اعداد توصيه ميشود.

 صفحههاي بعدي به «فهرس

جدولها» اختصاص دارد که قالب کلتي آن هماننتد

شکلها» و «فهرس

«فهرس مطالب» اس ؛ با اين توضيح که هر کدام در صفحه جديدي شرو ميشود.

 اگر هر يک از فهرس ها ،بيش از يک صفحه باشد ،نوشتهها در صفحههاي بعدي از فاصله  2/1cmاز
لبه کاغ شرو ميشوند.

 قسم

بعدي به «ليس عاليم و اختصارات» اختصاص دارد.در اين قستم

ليستتي از کليته عاليتم و

اختصاراتي که در متن بکار رفته اس درج ميگردد .نحوه نگارش آن هماننتد فهرست است  .ايتن
ليس

نيز در صفحه جديد شر و ميشود .در سم

نپ عالم و در سم راس مفهتوم آن درج

ميگردد.
 - 2- 2- 1صفحههاي اصلي
صفحه هاي اصلي متيبايست

بتهصتورت ستاده و بتدون استتفاده از کتادر و يتا سرصتفحه تايتپ شتود.

شمارهگ اري صفحههاي اصلي بهصورت اعداد فارسي ( )... ،8 ،2 ،6اس

که بايد  6/1 cmباعتر از پايين

صفحه و از دو طرف کامالً در وسط صفحه قرار گيرد.
در صفحات اصلي طول هر سطر 61 cmو فاصله سطرها از يکديگر يک خط يا يک و نيم خط در نظر
گرفته شود .متن آن با فون  62يا  64و تعداد سطرها در هر صفحه بين  21تا  23سطر باشد .فاصله هر سطر از
سم

راس

کاغ  8cmو از سم

نپ  2cmباشد و فاصله اولتين ستطر از بتاعي صتفحه  8cmوفاصتله

آخرين سطر از پايين صفحه  2/1cmباشد .سطر اول هر پاراگراف بايد به اندازه  1/1cmتا  6cmتورفتگي
داشته باشد.
فون استفاده شده در تمامي متن پايان نامه بايد يکسان باشد .دانشجويان ميتوانند به دلاواه خود يکي از
فون هاي معمولي ،مانند زر ،لوتوس ،ميترا ،نازنين و يا کامپس را انتااب کنند.
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چند تذكر مهم:
 عنوان و شماره هر فصل با فون

 63زر سياه در يک صفحه جديد و با فاصله  66cmاز باعي صفحه

تايپ مي شود .بين عنوان فصل و نوشتههاي فصل ،يک خط خالي وجود دارد .اضافه کردن يک صفحه
که منحصراً حاوي عنوان و شماره فصل باشد ،مانعي ندارد ،اما توصيه نمي شود .در هر حال اگر ننين
صفحه اي را اضافه کرديد ،باز هم بايد در صفحه بعد ،عنوان و شماره فصتل را بتا قاعتده ککتر شتده
بياوريد.
 براي شماره گ اري عنوانهاي يک فصل ،از سمت راست ابتدا شماره فصل و سپس شتماره عنتوان
اصلي فصل آورده مي شود و بين آنها از يک خط تيره استفاده مي شود؛ يعني به صورت فرمول (:)6- 6
(شماره فصل) (-شماره عنوان اصلي) ( -عنوان)

()6- 6

 عنوانهاي اصلي يک فصل با فون  61زر سياه و با رعاي قوانين شمارهگ اري نوشته ميشوند .بين هر
ع نوان و پاراگراف قبل ،يک خط خالي وجود دارد.

 در صورت وجود زيرعنوانهاي فرعي ،قاعده شماره گ اري به صورت فرمول ( )2- 6تکرار ميشود( .به
نحوه شماره گ اري در اين آيين نامه دق

کنيد ).اصوعً بيشتر از  4سطح شمارهگ اري در يک پايان

نامه توصيه نميشود.
(شماره فصل) ( -شماره عنوان اصلي) ( -شماره زيرعنوان فرعي( - ... - )6شماره زيرعنوان فرعي(- )nعنوان)
()2- 6

 زيرعنوانهاي فرعي يک فصل بدون توجه به اينکه در نند سطح باشند ،با فون  64زر سياه و با رعاي
قوانين شماره گ اري نوشته مي شوند .بين هر زيرعنوان فرعي و پاراگراف قبل ،يک خط خالي وجود
دارد.

 ممکن اس

در پايان نامه ،بعضي از تيترهاي فرعي که احتياج به شماره گ اري ندارند وجتود داشتته

باشد .اين عنوانها نيز مانند زيرعنوانهاي فرعي با فون  64زر سياه و با يک خط خالي قبل از آن نوشته
ميشوند( .به عنوان چند تذكر مهم در صفحه قبل دق

کنيد).

 - 3- 1توالي مطالب در يک پايان نامه
توالي صفحات اصلي پاياننامه را ميتوان بر اساس طرح پيشنهادي زير تنظيم کرد .بديهي اس

با توجه به

عنوان پروژه و شيوه نگارش ،مي توانيد فصل بندي مناسب را با سليقه خود يا صالحديد استاد راهنما انتااب
کنيد .در هر صورت ،بايد نظر استاد راه نما در فصل بندي رعاي شود .عزم به ت کر اس
فصل نتيجه گيري و پيشنهادها و همدنين مراجع و منابع در هر پايان نامه ،ضروري اس .
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که وجود مقدمه ،و

 - 6مقدمه :مقدمه مي بايس

شامل بيان واضح و کامل مسئله مورد بررسي يا هدف مطالعه ،بيان دعيتل

اهمي موضو و ارزشيابي آن و مرور کلي اجزا و باشهاي پروژه باشد.
 - 2فصل اول؛ مروري بر گ شته :شامل بيان ماتصر تارياده کارها و تحقيقات قبلي انجام شتده روي
موضو و وضعي فعلي آن ميباشد.
 - 8فصل دوم؛ روش تحقيق يا عمل و لوازم و نيازهاي پروژه :شامل شرحي درباره شيوه کار دانشجو و
توضيح روشها يا وسايل يا نرم افزارهايي که در حين انجام پروژه مورد استفاده بوده ،ميباشد.
 - 4فصل سوم؛ اجرا و نتايج پروژه :در اين قسم

شيوه اجراي گام به گام مراحل تا رستيدن بته هتدف

نهايي پروژه کامالً شرح داده ميشود .همدنين نتايج حاصل در پروژه به طور کامل و مشروح بيتان
ميشود.
 - 1فصل نهارم؛ بحث ،نتيجهگيري ،پيشنهادات :در اين قسم

نتايج حاصتل در پتروژه مترور شتده و

درباره عملکرد يا کارايي بحث مي شود .در اين باش بايد مزايا و معايب پروژه ککر شده و در حد
امکان درباره دعيل نتايج بهدس آمده استدعل شود .در ادامه پيشنهادات مؤل( در مورد کار ارايه
ميگردد.
 - 1پيوس ها :مطالبي در پيوس قرار ميگيرد که در عين حاليکه به وجود آنها نياز اس  ،قراردادن آنها
در متن اصلي باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب ميگردد .هر پيوست

بته يتک موضتو

اختصاص مييابد .معموعً مطالبي که در يک پيوس ميآيد ،شامل موارد زير اس :

 منحنيها يي که به کمک نرم افزارهاي مورد استفاده تهيه شده اس (در صورتيکه تعداد آنهتا زيتاد
باشد).

 جداول ي که به آنها استناد شده اس
 اثبات قضايا.

(در صورتيکه تعداد آنها زياد باشد).

 دستورالعمل استفاده از برنامه کامپيوتري تهيه شده.


ليس

برنامه کامپيوتري در صورتيکه فهم مطلب بدون آن امکان پ ير نباشد.

 نمونه خروجي برنامه.
 نقشههاي تهيه شده.

براي نوشتن عنوان پيوس  ،از قواعد ککر شده براي عنوان يک فصل تبعي

کنيد.

 - 7مراجع و منابع :منابع به ترتيب از شماره  6شماره گ اري ميشوند .ترتيتب نوشتتن منتابع بته ترتيتب
حروف الفبا باشد .ابتدا منابع فارسي سپس منابع عتين و در انتها منابع و سايتهاي اينترنتي نوشته شوند.
نوشتن منابع کاغ ي بايد بر اساس قاعده زير باشد:
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 - 6نام خانوادگي نويسنده - 2نام نويسنده (در صورت وجود نند نويسنده ،نامها با «و» از يکديگر جدا
شوند)  - 8نام خانوادگي مترجم  - 4نام مترجم (در صورت ترجمه بودن) - 1عنوان کتاب يا مقاله (به
صورت ايتاليک)  - 1نام ناشر يا مجلهاي که مقاله ناپ شده اس  - 7سال انتشار کتاب يا سال انتشار و
شماره مجله - 3صفحاتي که مطلب مورد نظر از آن استاراج شده اس .
براي هر منبع ،تمامي اطالعات فوق بايد با يک کاما از يکديگر جدا شده و همگي پش

سر هم در يک

خط نوشته شوند .در صورتيکه جاي کافي در يک خط نباشد ،اطالعات ميتوانند در خط بعدي هم نوشته
شوند.
براي منابع الکترونيکي ،آدرس کامل سايتي که اطالعات فوق را در خود جاي داده اس  ،در يک خط
مستقل و از سم نپ آورده ميشود .نون م مکن اس منابع اينترنتي تغيير کنند ،سعي شود از سايتهاي معتبر
استفاده شود.
 - 4- 1نکات تکميلي در نگارش پايان نامه
در ادامه ،به توضيحاتي مي پردازيم که بايد در تمام پايان نامه به آنها توجه شود.
 - 6نحوه صحيح جملهبندي فارسي ،آيين نگارش و قواعد نقطهگ اري فارسي را در تمام پاياننامه رعاي
کنيد .تعدادي از قواعد که مورد استفاده بيشتري دارد به اين صورت اس :
 نقطه [ ،].ويرگول [ ،]،نقطهويرگول [؛] ،دونقطه [ ]:و عالم سوال و تعجب [؟ !] هميشه به کلمه قبل
از خود مي نسبند ،اما با کلمه بعد از خود دقيقاً يک جاي خالي فاصله دارند.
 بين متن داخل پرانتز () ،کروشه [] ،گيومه «» و آکوعد{} و ختود آنهتا هتيچ فاصتلهاي نيست  ،امتا
کلمات خارج آنها (منظور همان پرانتز و غيره اس ) از دو طرف يک جاي خالي فاصله دارند.
 براي آگاهي بيشتر از قواعد نگارش فارسي ،به مراجع [ ]6و [ ] 2مراجعه کنيد.
 - 2سعي کنيد در صورتيکه جمله يا عبارت يا پارگرافي را عيناً از يک کتاب نقل ميکنيد ،آنترا داختل
«گيومه» قرار داده و پس از آن ،به کمک يک جف [کروشه] شماره منبعي که مطلب از آن استاراج
شده اس را قرار دهيد .در هر صورت براي رجو به يک مرجع ،بايد شماره مرجع را در يک جف
کروشه قرار دهيد .منظور از شماره مرجع ،شماره ترتيبي اس که به آن در مراجع اختصاص داده ايد.
 - 8از نگارش کلمات عتين در متن پروژه خودداري نماييد .معادل عتين ،پس از گ اردن شمارهاي که
باعي معادل فارسي آن کلمه تايپ ميشود ،در زيرنويس  6پايين صفحه آورده شود .در هر صتفحه،
شماره زير نويس از يک آغاز و بهترتيب افزايش مييابد .عزم به توضيح اس

که اگتر پيتدا کتردن

معادل فارسي براي کلمهاي خاص بسيار مشکل باشد ،ميتوان تلفظ عتين  2کلمه را با حروف فارسي
Footnote
Latin
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نوشته و در زيرنويس اصل کلمه را به عتين نوش  .حروف ماف( انگليستي از ايتن قاعتده مستتثني
هستند.
 - 4در صورتيکه پروژه شامل پياده سازي نرم افزار باشد CD ،يا ديسک

پروژه در انتهاي پروژه ضميمه

گردد (به کمک قرار دادن يک پوشش مناسب و قابل استفاده براي آن).
 - 1تمامي معادله ها و فرمولهايي که در پايان نامه آمده اس  ،بايد شماره داشته باشد .شتماره فرمتول در
داخل پرانتز و در مقابل آن آورده ميشود .شماره فرمول حاصل ترکيب (از سم راست
شماره فصل وشماره ترتيب فرمول اس

بته نتپ)

که با يک خط تيره از هم جدا شدهاند  .مکان شماره فرمول،

حاشيه سم راس خط فرمول ميباشد که درصورتيکه سطر فرمول داراي جاي کافي نباشد ،از سطر
بعدي استفاده ميشود .شماره فرمولها در ابتداي هر فصل از  6شرو ميشود.
 - 1همانند فرمولها ،همه منحنيها وتصاوير و اشکال و نمودارها و جداول نيز بايتد شتماره داشتته باشتند.
شمارهگ اري جدولها و شمارهگ اري اشکال به صورت جداگانه انجام ميپت يرد .تمتامي منحنيهتا،
نمودارها ،تصويرها ،ترسيمها و غيره تح

نام «شکل» شمارهگ اري ميشوند .قاعده شمارهگت اري

جدول و شکل مانند فرمولهاس  ،يعني از سم راس ابتدا شماره فصل ،يک خط فاصتله و ستپس
شماره شکل يا جدول که در آغاز هر فصل از  6شرو ميشود.
 - 7هر شکل درون يک کادر بسته قرار گرفته ،طرف باعي آنها ميبايس
صورت لزوم در سم

بهطرف باعي کاغ و يتا در

نپ کاغ قرار داده شود.

« - 3شکل»ها و «جدول» ها ،عالوه بر شماره ،عنوان نيز دارند .شماره و عنوان «شکل» در يک خط و در
وسط صفحه در پايين شکل قرار ميگيرد و شماره و عنوان «جدول» در يک خط و در وسط صفحه
در باالي جدول قرار مي گيرد .عناوين اشکال و جداول به همراه شماره آنهتا در فهرست اشتکال و
جداول به طور مستقل آورده ميشود.
 - 9شماره و عنوان شکلها و جدولها ،با فون نازنين  61سياه و متن داخل آنها با فون  61يا  62نوشته شود
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