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 به نام خدا
������� 

دره نتيجةنام پايان سازي دانش يا كاربرديهايي نوينمنظور نيل به يافتهبه، فنيو علميهاييكي از زمينه پژوهش
 هاينويني در زمينه راهكارهايةئبه اراو همچنينه آيندگانب انتقال تجربياتبه،هنام تدوين پايان.است موجود

و صنعتي منجر مي م.دشو علمي و پيشگيري از دوبارهوجويي در وقت تواند موجب صرفهي همچنين در هزينه كاري
و ارزيابيات علمي نتايج تحقيقياشود تحقيقات جريان  و محقق صاحب ساير را در معرض نقد دانظران .دهن قرار

و توسعدر ابزارهاي اصلي نامه يكي از تدوين پايان و تحقيقاتي اسـت يافتهةنشر  بنـابراين در تهيـه.هاي علمي
ازن است كه برايآها سعي بر نامهپايان درو مـنظم منطقـيي از روشـهاي، در ارائـه مشترك علمية يك رويپيروي

تا عالمتگذاري استفاده شودونگارش پادر، ببتواني سادگبه،نامهيانمراجعه به .دست آوردهاطالعات مورد نياز را
و شرايط پايان يژگيو بهةنام ها :است چنين خالصهطور مناسب

و منابع اطالعاتي جمع-1 آنآوري مدارك وو از منابع نحو صحيحهببراي .شده باشدموثق انجام معتبر
و نوشتن آن به گونه-2 در مختلفناي باشد كه مخاطباتنظيم مطالب و فني هاي كسب آگاهي جهت را  علمي

.دكن اييهنمار
نو مشخصداراي هدفي-3 .باشدو در صورت امكان گشاينده مبحثي
ميدرينا كه شرايطي تحقق كا،ندهنگاريابد و اشراف .ده باشدكر بر موضوع تحقيق كسبيف احاطه

ودتي اسـا؛ امـاشجو است دان بر عهدة طور كامل به نامهوليت پايانؤمس: مهمةنكتچند و راهنمـا همچنـين داور
.دارند نظارتآنگروه بر 

 در توسـط دانـشجو تأييد شدهو نصب اطالعية راهنمام استاد محتر از طرف با اعالم قبلي به گروه جلسة دفاع
قباز( محلهاي تعيين شده مي)ليك هفته .شود برگزار

و اي از پايان نسخه و اسـتاد محتـرم اسـتاد اولية تأييد اخذاز، پسن صحافي بدوشده نهايي نامة تايپ راهنمـا
و تأييد اوليه،)در جلسة دفاع(داورمحترم  از. مي شودارائه به گروه براي بررسي از اوليـ تأييـد خـذا پـس  گـروه،ه
و صحافيرا نامهپايان بايد دانشجو وكر در دو نسخه تكثير ا،حداكثر تا دو هفته پس از دفاع ده  امـضاي اخـذزپس
و امضاي نهايي به گروه ارائه تأييد و داور، براي تأييد .دنماي اساتيد محترم راهنما

و) يان(نامة صحافي شده به گروه، نمرة دانشجودر صورت تحويل نشدن دو نسخه پايان به آموزش ارسال نـشده
و بايد تكرار گردد بهآخرين مهلت در ضمن.جلسة دفاع كان لم يكن تلقي شده منظوربه-كلآموزش ارسال نمره

و اضافه است-عدم محاسبة نيمسال آموزشي  و. تاريخ حذف  بنابراين آخرين مهلت دفاع، دو هفتـه قبـل از حـذف
.اضافه است

����
�� �� � !��"� ����# ���� 

ميهمچنين اصول صفحهو نامهپاياندر اين بخش، قواعد نگارش ادبي در)يان(دانشجو.مكنيآرايي را مرور  بايد
و يكدستي، امالي صحيح واژه و مرتب بودن بهمواردي مانند نوع تايپ، تميز كارگيري صحيح قواعد نگارش، ها،
و دقت كافي مبذول دارد و ساير موارد مرتبط با عالمتگذاري، توجه و روان.دستور زبان  مطالعة كتاب جامع، سليس

خ) گيالني(آقاي احمد سميعي ميوانندة عالقهبه  مطالب بسيار اين كتاب،. شودمند به ظرايف نگارش توصيه
و فني(ويرايشوعلمي متن گارشنمفيدي در زمينة و همچنين به دليل سالست آن،) ادبي متن علمي داشته

.آموزندة بسياري از فنون نگارش به خواننده است
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. داردآنو همچنين نشان از توانمندي نگارنده داشتههبر راحتي مطالعي بسيار زيادنامه تأثير پايان مناسب ظاهر

و كامپيوتر دانشگاه سمنان مي،ذيالً قواعد مورد نظر در دانشكدة برق .شود مرور

-.� (2�%�01� 
: به قرار زير استنامهي پايانااجزترتيب

 لزوم عنوان صفحه
ن(جلد راست جلد راست  اجباري)مونهبر طبق

 اجباري سفيد-

 اجباري بسم اهللا الرحمن الرحيم الف

 اجباري) فارسيمانند جلد(صفحة عنوان فارسيب

 اجباري)بر طبق نمونه(صفحة حقوقيج

 اجباري)بر طبق نمونه(نامهصفحة تأييد انجام پاياند

 اختياري تقديم هـ

 اختياري گزاريسپاسو

 اجباري)طبق نمونهبر(چكيدة فارسيز

 اجباري فهرست مطالبح

 اختياري فهرست شكلها ..

 اختياري فهرست جدولها ..

 اجباري)متن اصلي(نامههاي پايانفصل1

 اختياريهاپيوست)مثالً(50

و مراجع)مثالً(65  اجباري فهرست منابع

 اجباري)بر طبق نمونه(انگليسيةچكيد ندارد

-CDاجباريهنام پاياني 

 اجباري)مانند جلد انگليسي(انگليسي عنوانةصفح ندارد-

 اجباري سفيد ندارد-

چپ جلد چپ  اجباري)بر طبق نمونه(جلد

3(�� 4�5 
������ 
و از ) Office 2003 در حال حاضر(افزارهاي كامپيوتري نامه بايد با استفاده از نرمكل متن پايان و تنظيم شود تايپ

و غيره پس از چاپ خودداري گرددالصاق و عكس به. كاغذ و سپس بنابراين عكس مورد نظر بايد ابتدا اسكن شده
. شودبردهنامه داخل نسخة الكترونيكي پايان
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و در بودهA4 قطع كاغذ. مرغوب انتخاب شودبا كيفيتسفيد از نوع نامهپايانچاپ كاغذ مورد استفاده در
و شكلهاي بزرگ، استفاده از كاغذهايموارد خاص براي درج جد ب، با قطع بزرگتر مجاز استيول پسه مشروط  آنكه

و به قطع نامهپاياناز صحافي و نوشته) پر رنگ(نوع چاپ نهايي. در آيدA4، تا خورده و ها، جدول انتخاب ها
بهشكل .طور واضح چاپ شودها

6(-7� � �81 
و نوشتهرنگ و كامپيوتر انتخاب شود،نامهجلد پايانهاي زمينه . به رنگ مصوب براي دانشكدة برق

: استبه قرار زيرترتيب قرارگرفتن مطالب بر روي جلد راست
سه كليبا ارتفاع)شامل نام دانشگاه(دانشگاه) آرم( نماد-  سانتيمتر)3( حدود

وة فاصلابنمادباالييةلب لب)5/3(نيم سه  جلدة بااليي سانتيمتر از
 نام دانشكده-

و كامپيوتر 18 تيتر-) نماد پاييناز(تر سانتيمتر پايين1؛دانشكدة برق
ـ درجة تحصيلي

و گرايشة تحصيلي، رشتةدرج 20 تيتر-تر سانتيمتر پايين4؛ تحصيلي
 نامه عنوان پايان-

24 تيتر-تر سانتيمتر پايين7؛نامهعنوان پايان
)يان(دانشجو-

16تيتر-تر سانتيمتر پايين11؛“:گارشن”ةكلم
20 تيتر-تر سانتيمتر پايين12؛“:نگارش”ةدر زير كلم) گاننگارند(نام نگارنده

 استاد راهنما-
16 تيتر-تر سانتيمتر پايين16؛“:استاد راهنما”كلمة

20 تيتر-تر سانتيمتر پايين17؛“: استاد راهنما”ة راهنما در زير كلم نام استاد
 تاريخ-

و سال از ماه 18 تيتر-تر سانتيمتر پايين20؛مهنا پاياندفاع
آناز.جلد را در پيوست مالحظه نماييدطرحةنمونحتماً .توانيد استفاده كنيدمي نيزنسخة الكترونيكي

و كامپيوتر18 تيترنامه، با قلم عطف پايان در،به رنگ مصوب براي دانشكدة برق به صورت نشان داده شده
. شودمينظت1شكل 

 عطف پايان نامه1شكل
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بر- آراييهو صفح ويرايش، از نظر نگارش-نامه يكدستي متن پايان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زيرا

يك براي مثال تغيير شكل. گذرددرك خواننده از متن تأثير مي يك واژة انگليسي، دوگانة واژه يا ترجمة نگارش
و برداشت وي و ابهامرا از مفاهيم متنخواننده را دچار سردرگمي ساخته .دسازميدچار تزلزل

-.� (@�� =A
� >����8# >?���� ����� =!
��; 
بهپايان بتايپ مطالب در هر صفحه از پايان. شودميصورت يكرو چاپ نامه :ايد به صورت زير انجام شودنامه

دو سطر در حدودو فاصلة)طور يكنواختبه( سطر در هر صفحه28و حداكثر23نامه حداقل تعداد سطرهاي پايان
. زير مطابق جدولي كاغذها حاشيه؛ با در نظر گرفتن استيك سانتيمتر

 سانتيمتر5/3 حاشية راست صفحه
 سانتيمتر5/2 حاشية چپ صفحه

 سانتيمتر5/2 باالي صفحهحاشية
 سانتيمتر5/2 حاشية پائين صفحه

مطابق نمونة24 با قلم تيتر كاغذ،ييباال از لبة سانتيمتري6فاصلة عنوان فصل در شروع هر فصل، صفحة در
ذ سانتيمتري از لبة بااليي كاغ13از فاصلة)“مقدمه”بدون ذكر عنوان(مقدمة فصل متن.شودميتايپ پيوست 
 آغازآن بنابراين اولين عنوان فصل، همواره از صفحة دوم.تواند ادامه يابدمية شروعو تا پايان صفحشودشروع مي

.شودمي
حدود بعدي، هاي است؛ اما پاراگراف)Indent(و اولين پاراگراف مربوط به آن، فاقد تورفتگيهاعنوانهر يك از

.تورفتگي دارند سانتيمتر7/0
؛ استفاده شود2003 نسخة Wordدر14از قلم نازنين يا لوتوس) بجز عنوانها(نامهپ متن اصلي پايانبراي تاي
و ماتريسي به صورت. شماره كوچكتر از فارسي مجاور انتخاب شود2هاي انگليسي، قلم نوشته  كميتهاي برداري

 با تيترهاقسمت،14تيترباها بخشعنوان،16 تيتر ها با قلم در فهرست، عنوان فصل.تايپ شود)Bold( سياه
و پررنگي در بايد عناوين.تايپ شود10 با تيترهازيرقسمتو 12 به همان شكلي كه از نظر قلم، سايز، كم رنگي

). است24كه(فصل؛ به استثناي عنوان فصل در صفحة شروع نيز آورده شودمتن شود، در فهرست مطالب تايپ مي
اي ضروري واژهمعادل انگليسي آوردن باشد يا نيازي كلمه يا مطلب بارةدريتوضيحات بيشترهبي كه صورتدر
مي باشد،  Insert\Reference\Footnoteپانوشـت در پـايين صـفحه از منـوي براي افزودن. شوداز پانوشت استفاده

مي) ALT  i  n  n تركيب كليدهاي( ميطوربهرا نيز ها شود كه حاشيهاستفاده .دكن خودكار تنظيم
بهمتأسفانه اعداد مخلوط با حروف انگليسي تا احتمال ابهام كاهش يابد؛ صورت انگليسي نگاشته شود بهتر است

2Rمانند  100= Ω.
CDنامه به دو شكل نامه شامل متن پايان پايانdoc (2003)وpdfو برنامه؛ نرم  مناسب بنديدستهبا(ها افزارها
به)هادر پوشه و .به گروه ارائه شودنامة صحافي شده، اما همراه با دو نسخه پايانطور جداگانه تهيه

MJF
Textbox
ود

MJF
Textbox
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و شكل باجدول ها و توضيح كوتاهي آورده شوندها D منحني تغييرات)4-3(شكل: مانند( ذكر شماره Di v−(.
وو عنوان مي)12با قلم( جدول در باالي آن برايتوضيح شكل در زير آن و ها، جدول به تمامي شكل.شود تايپ ها

جاغيره بايد  و گذاري شكل در شماره.ارجاع داده شود نامه پايان از متنحداقل در يك ها، شمارة فصل جدول ها
ف4شكل شمارة)4-3(قيد شود براي مثال شكل مربوط  . نبايد شكلي بدون شماره باقي بماند.صل سوم است از

و جدول و باال يك سطر متن پايانبابين شكل ياا الزم است اما بين عنوفاصلهنامه در قسمت پايين ن شكل
اگر شكل يا جدولي از مراجع ديگري كپي شده بايد در انتهاي. الزم نيستفاصله جدولياجدول با خود شكل

. ذكر شود[]مربوط در داخل مرجع،آنتوضيح
هرو مقاله،نامههاي تحقيقي مانند پاياندر متن  تا الزم استحداقل يك بار ارجاع به مراجع يا صفحه،قسمت در

شوروشنيبهسهم شما در پژوهش به مشخص و سوم نوشته كه منبع مطلب بايد مشخصد؛ . باشدويژه در بخش دوم
نامه پايانچاپ شدة جدول وغيره به صفحات نقشه، نمودار، هرگونه تصوير،بنصاز شود كه بار ديگر تأكيد مي

).و وارد كنيداسكنراي غيرالكترونيكيهاصورت الكترونيكي تهيه شود؛ شكلبه متنكل(. خودداري شود
درنها بايد شماره داشته باش فرمول و شماره و در داخل پرانانتهايد  خود.تز ذكر شود سمت راست سطر

و حتي اليه سمت فرمول بايد از منتهي در.االمكان از جايي كپي نشده، بلكه مجدداً تايپ شود چپ شروع شود
:گيرد، مانند صورتي كه فرمولي شماره نداشته باشند، در وسط قرار مي

( )
2

1 1 1 1
2 2 2 2i 2 i 2 2

1

( ) p(x ) log p(x ) log ( ) log ( ) 1 [ ]
i

H X bits
=

= − =− − =∑
ي :ا معرف در انتهاي سمت راست سطر فرمول نوشته شود، ماننداما اگر شماره يا معرف ديگري داشته باشند، شماره

)2-1(( )i 2 i
1

( ) p(x ) log p(x )
M

i
H X

=

= −∑
و توضيح آن نيز با همان قلم آورده شود  تا يكدستي اگر پارامتر يا متغيري در فرمول با قلم خاصي آمده، در متن

.توانيد استفاده كنيد ميMathTypeافزار از نرمها براي تايپ فرمول.متن در هنگام مطالعه مفيد واقع شود
و منابع، به ترتيب حروف الفبايي نام نويسندة اول شماره و در انتهاي پايانمراجع نامه در دو بخـش گذاري شده

و غير فارسي آورده مي به.شوندفارسي و [MAXDET-W]و[Boyd-B04]و[Alamouti-P98] براي مثال اگر در متن
بـه(دنشـو مـي فهرسـت در بخش منابع به شكل زيـر اينهاارجاع داشته باشيم،]86ك-ديآزا[و]84م-يمحمود[

و مجله دقت كنيدايرانيك :) بودن عنوان كتاب
گ=و؛كتاب=ك مقاله؛=م( پگزارش-صفحة وب؛ )پايگاه اطالعاتي=؛
و صنعتانتشارات،مچاپ دو؛برهاموجاي بر مقدمه؛ آزادي، محمد؛ رحيمي، امير]86ك-آزادي[]1[ .1386؛دانشگاه علم
،5سال؛مجلة اميركبير"؛رزونانس در مواد پيزوالكتريكي بر رورم"ي، رحيم؛ محمود]84م-محمودي[]12[

.12-32صص؛1384 بهشت، اردي6شمارة
(P=Paper; B=Book ; W=Web; R=Report; D=Database) 
[13] [Alamouti-P98] Alamouti, S. M.; “A Simple Transmitter Diversity Scheme for Wireless 

Communication;” IEEE J. Selected Areas in Communication; vol. 16, 1998; pp. 1451-1458.
[15] [Boyd-B04] Boyd, S.; Vandenberge, L.; Convex Optimization; Cambridge University Press; 2004.

[22] [MAXDET-W05] MAXDET: A Software for Determinant Maximization Problems; Available 
at http://www.stanford.edu/∼boyd/MAXDET.html; Accessed Aug. 2005.
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ي كه از اينترنت منابع همچنينو پايگاههاي اطالعاتيمانند CDدر صورت استفاده از منابع الكترونيكي به صورت
ياذكر، شوددريافت مي پ1هاگوب نشانينام پايگاه درو تاريخ دسترسي شمانده،دار2نگارياممنبع يا آدرس

.ضروري استاسيشنمشخصات كتاب

6(F�%D���� �� ��&
بنابراين در هر پاراگراف. هايي كه فكر واحدي را بيان كند بند يا پاراگراف عبارت است از جمله يا مجموعة جمله

از. توان گنجانيد فقط يك ايده يا فكر را مي :فوايد استفاده از بند يا پاراگراف عبارتند
 بندي مطالبـ كمك به درك تقسيم

ـ مشخص ساختن جزئي از كل
 جلب توجه خواننده به تغيير موضوع-

و بازيابي مجدد آنها ـ آساني مراجعه به مطالب مختلف
ـ كاهش خستگي در مطالعه
مير- كه بسيار ضروري است- براي برقراري ارتباط ميان بندها :شود وشهاي زير توصيه

آن بند،ةاولين جمل- مي فكر اصلي ميفكر، اين بعديو جمالت دهدرا نشان :د؛ لذانكن را حمايت
و موضوع اصلي- .ي كه آن فكر اصلي را در برداردا سادهة آوردن جملاببند،جلب توجه خواننده به فكر
از در پايان، مجددبنديو جمعآوردن جملة در برگيرندة فكر اصلي به عنوان تأكيد- .هابند برخي
”اين مطلب”:ي ماننداستفاده از تأكيدهاي دقيق- ”نخست“ ”از طرف ديگر“ ”لذا”“رغمعلي”“در نتيجه“ با“

.اي كه در بر گيرندة فكر اصلي است جمله داخلدر،به عنوان نوعي رابط،“بهتوجه
ميبندهايي كه مفاد آوردن عبارت، جمله يا جمله- ي پيش از جملة در برگيرندة فكر اصل كند، پيشين را خالصه

.)در صورت نياز(اف پاراگر
.قسمت ضروري است/ در پايان يك بخش،بند فقط براي خالصه كردن مطالبيك آوردن-

و بهره چه تعداد بندهاي نوشته بيشتر باشد، هر و خستگي كمتر شده ميگيري ساده تنوع بيشتر نه تر شود، اما
.بيش از حد

H(	I� J��:� �H K�L� 

متوجه به ميتن اصلي پايان نكات زير در تدوين و بر غناي علمي آن  سريع برداريافزايد، زيرا بهرهنامه ضروري است
مي دقيق از متن را امكانو بيسازدپذير و ميو از شلوغي :كندنظمي متن جلوگيري

.نگاشته شود) Boldيا سياه(پررنگيا ) Italicيا مورب(ايرانيك قسمتهايي كه به تأكيد نياز دارند،-
و قسمتس از عناوين بخشپ- و زيرقسمتها .نشودو زير آنها خط كشيده نشودآورده(:) ها، هرگز دو نقطه ها
مي اي، پرانتز يا كروشه اگر در آخر جمله- .آيد اي ظاهر شود، نقطة آن جمله پس از پرانتز يا كروشه
دو(“؛”يا) مكث ميان جمله(“،” نقاط توقف در جمالت با عالمت- مي) جملهربط .شودمشخص

1 URL 
2 Email Address 
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به حرف قبل  (())و پرانتزها (!)، عالمت تعجب)؟(، عالمت سؤال)؛(نقطه ويرگول،)،(، ويرگول (.) همواره نقطه-
و پس از آنها يك فاصلة خالي الزم استنچسب از خود مي (د از. .) دو فاصلة خالي نيز مرسوم است!؟. پس

و آخرين بندهر بين.تر شدن خواندن متندر موارد استثنايي براي سادهد، مگر نباش بين بندها فاصله- عنوان
آنعنوان قبل و اولين بند آن، فاصله از  بايد بندها.اي وجود ندارد، يك خط فاصله ضروري است؛ اما بين عنوان

و بعد همچنين. هاي متن مرتب گردد تنظيم شود تا حاشيهJustified & Right to Leftصورت به فاصلة قبل
.صفر باشد تا بيشترين استفاده را از ارتفاع صفحه داشته باشيمبرابر ) Spacing Before & After(از بند 

مي-“ به هر حال”و“ سپس” پس از عبارتهايي مانند- . ويرگول الزم است-شود كه در اول جمله ظاهر
در- و وضوح در بيان مطالب و ساير متنهاي علمي بسيار مهم است پايان توجه داشته باشيد كه سادگي .نامه
وبه- و از معادل داشتپاسمنظور حفظ و اصطالحات بيگانه اجتناب  زبان فارسي تا حد امكان از كاربرد كلمات

مي. فارسي آنها استفاده شود و اصطالحات بيگانه را .ردآوتوان به صورت پانوشت در پايين صفحه كلمات
ا- و عاميانه استفادهز اصطالحات محاورهشايسته است .نشوداي
و فعل بايد جمله- از.و پيام كاملي را به خواننده برساندساخته شده چند كلمهازتواندميو باشدداراي فاعل

و نيم سطر( جمالت طوالني؛ جمالت طوالني پرهيز شودكاربرد .را به چند جزء تقسيم كنيد) بيش از يك
و كلي بپرهيزيداز اظهارا- ميت گنگ و فقط خستگي ذهني ايجاد .كنند؛ زيرا اطالعاتي را منتقل نكرده
مي- و مشخصي استفاده بهبايد شود، در كل متن اگر از كلمه يا پارامتري به شكل خاص و طور به همان شكل

.نامه حفظ شود در نگارش پايانيكدستي تا كار رودبهيكسان 
به در ابتداي فصل“ مقدمه”ةنامه بايد با يك مقدمه شروع شود، اما الزم نيست كلمنهاي پايا تمامي فصل-

دهي با سازي ذهن براي مطالب فصل، ارتباط، آمادهة آغازين فصل هدف از مقدم. شودآوردهعنوان شكل يك 
و اهداف/هاي قبليفصل . مشابه استبعدي

در نمي“دليليب”و“خوبيهب”،“دستهب”،“طورهب”،“گردد بازمي”،“شودمي”در كلماتي مانند- توان قسمتي را
و قسمت ديگري را در ابتداي سطر بعدي نوشت .دو قسمت كلمه بايد در كنار هم نگاشته شود، بلكه آخر سطر

و زياد كردن ساير كلمهبراي اين منظور مي و كم كردتوان با كم براي نزديك. ها، فضاي اشغال شده را زياد
به“پاسداشت” استفاده كنيد تا براي مثال - CTLاز،ردن دو جزء كلمه بدون چسبيدن آنها به يكديگرك
.تبديل شود“ داشتپاس”
و در مواردي فعل جمع فقط براي انسان- بهنيز ها ميبراي غير انسان .رود كار

M���
�� $��I�� 	
�� ����# ���� 
)توسط ديگـران(بندي آنچه تاكنون، جمع)توسط ديگران( انجام شده هايمرور كار نامه بايد شامل طور كلي پايان به

و نتايج حاصل انجام شده، آن روش شما و جمع،در پايانو از و نتيجهبندي بـراي شما پيشنهادهاي همچنينگيري
.باشد كارادامة 

ازبرخي نكات عمومي كه در نگارش پايان :نامه اهميت دارد عبارتند
 بندي مناسب مطالبهـ طبق

مختلف به مخاطبان منظور تسهيل انتقالـ حفظ پيوستگي در ارائة مفاهيم به
و نه زياد(ارائهدرـ عمق مناسب )نه كم

و برجسته  سازي مفاهيم كليديـ تأكيد
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و از هاي اصلي پايانبخشساختار كلي : نامه عبارتند
پر-1 و هدف از انجام و اهميت موضوع  مقدمه: اول فصل-وژه بيان كليات
بـه وارد شدنو معرفي مباني تئوري كار بدون ارائة اطالعاتي از تحقيقات انجام شده تاكنون در زمينة مورد نظر-2

كهكا و طراحي بانيم):؛ در صورتي كه نتوان به ضميمه برد سوم گاهيو( فصل دوم-ايدانجام داده شماري  ... تئوري
:)مچهـارو گـاهي(فـصل سـوم-به شكلي كه براي ديگران نيز قابل اسـتفاده باشـدة شما نحوة انجام پروژ توضيح-3

 ...به روش ... سازي سازي، پياده، ساخت، شبيه طراحي،تحليل
و ارتباط نتايج به در بارة بحث-4 گيـري،، نتيجـهيبنـد جمـع: فصل چهـارم-دهي نتايج با اهداف پروژه دست آمده

ع(پيشنهادها وسهم شما در پيشبرد ). شودمشخصروشنيبهي شماها نوآوري همچنينلم

 وجود دارد؛ مشروط نيزبه دو فصلباال فصلهر با در نظر داشتن اين ساختار كلي، امكان شكستن:1 توضيح
و روشن، با ارتباط بين فصلبه آنكه خواننده را .ها آشنا سازيد به روشي سريع

ازوتنظيم متن چكيده:2توضيح ميتكميل ساير فصل مقدمه پس فهرست يك شود، اما نوشتن ها انجام
و جزئي شده . ضروري استي نگارش در ابتدا،خوب

.كنيمدر اينجا كليات نگارش را براي چهار بخش باال مرور مي

M���O�� P*Q :����� 

و زيرفصلنامه پاياناولين فصل مقدمه آن است :هاي
و موضوع پايانبارةدر: مقدمه- و صنعتينامه مي)روز( نقش آن در ارتباط با مسائل علمي  شود توضيح داده

.)نظرمورد جايگاه پروژه در افق كاربردي(
ي براي پروژهكاربرد چند سناريوي-
ا(ايد كاري كه شما قصد انجام آن را برطبق تعريف داشته: هدف پروژه- ش آن حتماالً در انجامو ).ايددهموفق
و مشخصات- )ها كاتالوگوار به شكل فهرستآنقابليتهاي كاربردي(ساخته شدهسيستم كلي عمومي
ترين ترتيب از قديميبه تاكنونانجام شدهميداني/آماري/سازيشبيه/تحليليسوابق مطالعات:ة تحقيقتاريخچ-

ميوار صورت فهرستبه-با ارجاع به مراجعي كه در دست داريد- تا جديدترين .شود معرفي
 نامهتعريف پايان در راستايآنهاو ارتباطهافصل رور مختصرم-

M���S�H P*Q :$��T !��U� 

و مرور نامه پايانفصل دومين ميمعرفي استانداردهاي مرتبط،و مباني تئوري كار مختصربه معرفي  يابد؛اختصاص
ارمباني سويچينگ زماني يا مدوالسيون: براي مثال اين مرور. مناسبآموزشيجاع به مراجع هاي آفست، البته با

وبايد در حدي باشد كه  ن اثباتو استفاده در فصل سوم را دربر داشته باشد موردروابط موردنياز شودميها آورده
كار خودتان استفاده تر سريععنوان پلي براي ارائةبهاز ارجاع به فصل دوم،در فصل سوم،. مگر در موارد ضروري

به.كنيدمي زيرا اصوالً(كار رودبهگاهي براي آموزش عنوان تكيهبهدتواناي مختصر است كه نمياندازهفصل دوم
!) كتاب نيست مانندنامهپايان
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M�M�S�V P*Q :!8�� ���Q)��U� BXY�V B!Z�%[ B\�8��H��� B$?�V $?�V ... J�� �Q(... 

و، اوج كارنامهپاياناز فصلو مهمترين ومينس مي شما كارارائةبه شماست وو همواره تمركز يابد اختصاص علمي
و البته با آوردن استدالل.خوانندگان بر آن استفني  :هايي در اين فصل، بر اساس مباني تئوري فصل دوم
مي) الف و كار خودتان را اثبات بصحت روش به) كنيد؛ ميپارامترهايي را جدست پي) آوريد؛ شنهاد يا مدارهايي را

دطراحي مي مي) كنيد؛ و تبيين ، نتايج حاصل از كار خود را با بحثر قسمتد)هكنيد؛روش جديدي را ارائه
و نتيجه را تحليل) از قبل(نتايج موجود مي/توجيه/تفسير/يا با استانداردها يا فرمولها، مقايسه و)و؛نماييدتبيين

مي،طور كليبه و كار خودتان را ارائه ، در صورتي كه بخش بحث وجود نداشته باشد، شما مانند ربات.كنيد فكر
و دليل يا معناي آن را نمينجام دادها فقط كاري را .دانيدايد

M���S��^5 P*Q :_"1�&H�^�+�� � $��Q 
 بندي، كه سه بخش جمعو پيشنهادها استبنديجمع يكي از آخرين اجزاي اصلي نوشتة تحقيقي، بخش معموالً
و پيشنهادها داردنتيجه و بايد. گيري در اين بخش. برخيزدها از دل يافتهاين بخش در واقع عصارة پژوهش است
به. عرضه شود)نامهدر متن پايان(هايي براي اولين بار يافتهنبايد  اطالعاتي كه نتايج از آنها تماميخواننده بايد

و منطق حاكم بر تحليل يافته)در بخش سوم( در بخش اصلي نوشته،گرفته شده به دست يافته باشد اي ونهگها
ميبنديجمع به همان نتايجي كه در فصلاو نيزباشد كه .شود، دست يابد ذكر

و خالصه، به نتيجه ا اين فصل معموالً به طور جامع و ارائة پيشنهادهايي براي ادامه پروژهجرايگيري از
ب. پردازد مي از.و مرتبط با مسألة تحقيق استبوده گيري رخاسته از بخش نتيجهاصوالً پيشنهادها  ارائةبنابراين

 اصوالً پس از انجام هر كاري، بخشهايي وجود دارد كه مايليد بهتر انجام.پيشنهادهاي غيرعملي بايد پرهيز شود
و روش بهبود آنها، بخش پيشنهادها را تشكيل مي .دهندشود؛ اين بخشها

M�,�L5��� B��XV�&�
ميدر ابتداي پايانچكيده و نامه و نتيج شامل محتواي كلي پايانآيد و بيانگر هدف  پژوهش است كه به صورتةنامه
يكو كلمه 400 تا 300با استفاده از فشرده مي در .شود صفحه ارائه

بهتر است.!)نه بيشتر( نمايدنامه را بدون ذكر مراجع منتقل اطالعات مندرج در پايان-حداكثر–چكيده بايد
و اعداد در چكيده خودداري شود فرمول ها، از آوردن جمالت انگليسي، مخفف نامه اي از پايان چكيده اولين صفحه. ها
مي. كند است كه خواننده به آن توجه مي .پذيردلذا در نگارش آن دقت فراواني صورت

:در نگارش چكيده نكات زير بايد رعايت شود
. منعكس كننده اصل موضوع باشد-1
و موارد-2 . قرار گيرداشاره بايد مورد پژوهشياصل هدفها
و توصيف تكنيك از ذكر تاريخچه، زمين-3 .هاي بديهي خودداري شودة تحقيق
بر تأكيد-4 و پيشنهاد)هايافته( اطالعات تازه اصلي . متمركز شودها، نتايج
ب-5 و تا به حال معمول نبوده اگر در پايان نامه روش نويني . ذكر شودآن جزئيات، حتماًراي اولين بار ارائه مي شود
.آورده شود) واژه8تا5(گان منعكس كنندة مهمترين موضوعات مرتبط با تحقيقواژكليد، در انتهاي چكيده-6

). را ببينيدهانمونه(چكيدة انگليسي، ترجمة چكيدة فارسي است
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پهدف از به مي، درك بهتر موضوع پايانها يوستكار بردن تواند نامه است زيرا آوردن آنها در متن اصلي نوشته
 اطالعاتو سايرها، فرمهاي سيستمها نقشهمشخصات محصوالت،ها معموالً حاوي پيوست. گسستگي ايجاد كند

 براي مثال ها اشاره شود؛ پيوست بهبايددر متن. است اشاره شدهاي به آنها مشابهي است كه در متن اصلي به گونه
)...رجوع شود به پيوست(

M�9��� �H !�L�
��I�� 	
و گذار اينترنتي يا كتابخانه(اي كه وقت كمي دارد خواننده- مي)ايبراي مثال در گشت .خواند، فقط چكيده را
و نتيجهخواننده- مياي كه وقت بيشتري دارد، چكيده .خواندگيري را
مي/اول يا مقدمه، فضاي بحث فصل- .كندكار را براي خوانندة غير متخصص معرفي
كند؛ بنابراين نبايد مطالبي از كار خود اي كه در سطح باالتر علمي قرار دارد، فصل دوم را مطالعه نمي خواننده-

.مخفي بمانداي چنين خوانندهو در نتيجه از ديد، فقط در فصل دوم بيايد)فصل سوم(شما 

����>� ���?� @�`H !��%�*V ����� ���
�� ���� 
آنلهنامه، مرحدفاع از پايان و نتايج حاصل از تحقيق، يافتهاي مهم از پژوهش است كه در ارائه سخنرانيبه شكلها

و ايجاد امكان نقد. شودمي ع،ة دفا در جلس.، ضروري است كار شما توسط صاحبنظراناين كار براي انتشار علم
و عالقه و دانشجويان و صنعت استاد محترم راهنما، استاد محترم داور .حضور دارندمنداني از دانشگاه

و تنظيم متن سخنراني دفاع مي نكات مهمي توجه به چند3در تهيه . ضروري استشود،كه در اينجا مرور

���!��%�*V 	I� ��IY�V 
:است به قرار زير تن سخنرانيمدرهااساليدترتيب

تعداد
 صفحه

 عنوان كلي محتوا

و استاد راهنماعنوان پايان1  معرفي نامه، معرفي دانشجويان
واگذاري حقوق)در صورت لزوم(واگذاري حقوق1
 فهرست فهرست مطالب1
 تاريخچة مختصر سويچينگ تلفنيو تعاريف عمومي2
و سناريوهاي كاربري2  انواع مراكز تلفن اختصاصي

1
و قابليتهاي سيستم به شكل فهرست و مشخصات  وار هدف پروژه

)همراه با عكسي از سيستم(

 مقدمه

و الزامات در طراحي مركز تلفن اختصاصي1  نيازها
و نقش كاربر) دياگرام-بلوك(ساختار كلي2  مركز تلفن
و استانداردهاي1  شدهپيروياستانداردهاي موجود

 مباني
 تئوري

3 Power Point Presentation Material 
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و جزئي(ام سيستم دياگر-بلوك2 )در دو سطح كلي
)هاي سيستم تشريح عملكرد بلوك(طراحي سيستم2
و محتوا(جريان اطالعات1 و با كاربرميان بلوك) مسيرها  ها
 پارامترهاي مهم سيستم همراه با استدالل مختصر2
وساير مسائل مهم1  سازي سيستميا پياده/ در طراحي
و استفاده از سيستم، نكات مهم كاربري روش راه1  اندازي

 سيستم
 سازيپياده

 شده

 محدوديتهاي سيستم ساخته شده1
و1 و معايب روشها  كار رفتهبه) هاي(يا فناوري/مزايا
و تجربيات پروژه2 و غيرفني(نتايج )فني
 بندي نتايج جمع1
 عملكرد سيستمپيشنهادهايي براي بهبود1

 بندي،جمع
 گيرينتيجه

و پيشنهادها

و مراجع، پايان1  منابع معرفي مهمترين منابع

����a�!�H>��Q 	I��&�
bV� 
:شودميكيفيت محتواي اساليدهاتوجه به چند نكتة زير، موجب بهبود

تا30حدود(عدد30تا20 تعداد اساليدها- هر2 ثانيه )اساليد زمان صرف شود دقيقه براي
هاي مهم فقط عنوان(. تا شنوندگان بيشتر به شما گوش فرادهند متن كمي وجود داشته باشدهاداخل اساليد-

. شودمنتقل مناسبرنگهايو از شكلهامفاهيم با استفادهسعي شود). آورده شودو ضروري

��M>��Q �H !�a� >�������� 
ميبرداري شنوندگان را بهره، ارائه در زمانتوجه به چند نكتة زير :دهداز جلسه افزايش

 سخنرانيو تواناييها در آغازمندي تخصصي عالقهو معرفي كامل خود-
 ..)و داوري.. به راهنمايي ...نامة دفاع از پايانجلسة()توسط هر دو نفر(بيان صريح موضوع جلسه-
از- مطالب)2حضور حضار؛ از تشكر)1:مانند) يادداشت در كاغذي كوچك( مهم مطالبيبيان تماماطمينان

و)5تشكر پاياني؛)4توانند از شما بگيرند؛ميچگونه را يا منابع تكميلي  ..دعوت به پذيرايي
خألو(نگاه به حضار در لحظات صحبت-  كه شما تنظيم شودطوري عيت كامپيوتر بايد موق()صحبت نكردن در

و صفحة كامپبه ).يوتر سويچ كنيدسادگي بتوانيد بين ديدن صورت حضار
و مناسبوجودو اطمينان از حضار توجه به زاوية ديد- و برايويژههب،ديد كافي  راهنما استاد استاد داور
و- پابي هايحركتبدون نسبتاً آرام و  در هنگام سخنرانيدليل دست
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 به نام خدا

و كامپيوتر  دانشكدة برق

 نامة كارشناسي دفاع از پايانتأييد

رييمحمدرضا ام آقايو رضا اصغري نامة آقايپايان

 گرايش مخابرات-كارشناسي مهندسي برق براي اخذ درجة

:با عنوان

پ و دادهيطراحي  وترييتال كامپيجيسازي مركز تلفن
 LAN در محيط IPبا پروتكل

مودفاع 1387شهريور 25 در تاريخ و .رد تأييد قرار گرفت شد

:كنندگان تأييد

 امضا........................................................................ داور محترماستاد)1

 امضا.................................................................... راهنما محترماستاد)2

 امضا............................ ...........................براتمخاگروه محترم مدير)3
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 چكيده

ميمركز تلفن، يكي از اركان مهم ارتباطات درون ..شودسازماني محسوب .

..در اين پروژه،

...توانايي برقراري ارتباط سيستم ساخته شده

.؛ ارتباط صوتي..؛ IP؛ شبكة كامپيوتري محلي؛ پروتكل)PBX(صاصي اخت مركز تلفن:كليدواژگان
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S�V \)` 
� � !Z�%[��H�	�8 0j%� $?�V 

و سپس به مسائل پياده ميدر اين فصل روش طراحي مركز تلفن را تشريح كرده براي درك مطالـب. پردازيمسازي
 .  ... استضروري عملكرد سويچو همچنين اصولIPاين فصل، اطالع از مباني پروتكل 

و ارتبـاط در ينگمبـاني سـويچ(توانيد فـصل دوم نيازهاي اين فصل، مي براي مطالعة مقدماتي در زمينة پيش
ــستر پروتكــل ــد) IPب ــصل دوم. را ببيني ــي شــده در ف ــابع معرف ــه-من ــژه ب و[Boyd-B٠٤]و[Alamouti-P٩٨]وي

[MAXDET-W] در اين زمينه مفيد است.. ...
.... 
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Abstract 

Today, Private Branching Exchange (PBX) is an essential... 

In this project, we .. 
 

This system is capable of .. 

Keywords: Private Branching Exchange (PBX); Local Area Network (LAN); Internet 
Protocol (IP); ..; Voice Communication. 
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_1�%� � _Q��� 
به. شودچند منبع فارسي معرفي مي در اينجا وبه(ها استرالياييويژه از سويمنابع انگليسي متعددي صورت كتـاب

و هاي مختلفـي ماننـد پايـان متن نوشتنةزميندر كه است منتشر شده)در اينترنت همچنين  نامـه، كتـاب، مقالـه
Resume & CVعنوان عمومي اين منابع،.تواند راهگشا باشد مي Guide to Writing a Project Report است.
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