شيوه تدوين پايان انهم
يكي اص اّذاف اغلي ًگبسش ّش دبيبى ًبهِ دساغل آضٌب ًوَدى داًطدَ ثب ًحَُ ًگبسش ٍ سٌػين يك
هجحث ؾلوي اسز.
دبيبى ًبهِ ًَضشِ اي اسز ضبهل چكيذُ دبيبى ًبهِ ثِ فبسسي ،فْشسز سفػيلي هطبلت ،فْشسز سػبٍيش،
خذاٍل ٍ ًوَداسّب،همذهِ ٍ سبسيخچِ هخشػش ،هشٍسي ثشكبسّبي اًدبم ضذُ ٍ آخشيي اطالؾبر سئَسي،
ؾولكشد سحميمي ٍ ؾولي ًشبيح ،ثحث ٍ ديطٌْبدار ٍ فْشسز هٌبثؽ ٍ هبخز كِ سَسط داًطدَ ٍ ثب
ّذايز ٍ ًػبسر اسشبد ساٌّوب ٍ ّوكبسي اسشبداى هطبٍس (دس غَسر داضشي)سٌػين ٍ سذٍيي هي ضَد.
سؾبيز ايي ضيَُ ًبهِ اص خبًت داًطدَيبى ثشاي حفع ّوبٌّگي ثيي دبيبى ًبهِّب الضاهي اسز .غفحبر
ّش دبيبى ًبهِ سا ثبسَخِ ثِ سؿشيف فَق ٍ ثِ سشسيت سمذم ريل هي سَاى دسشِ ثٌذي كشد:
ؾٌَاى دبيبى ًبهِ (فشم صسكَة سٍي خلذ ثِ فبسسي)
 فشم داخلي خلذ ثِ فبسسي ثسن ا…الشحوي الشحين سمذين (اخشيبسي) حك چبح ٍ سكثيش ٍ هبلكيز ًشبيح ()Copyright and Ownership سمذيش ٍ سطكش (اخشيبسي) چكيذُ دبيبى ًبهِ ثِ فبسسي فْشسز هطبلت فْشسز خذٍلْبً ،وَداسّب ٍ اضكبل هشي دبيبى ًبهِ ًشبيح ٍسحميمبر آسي ديَسشْب (ضويوِ ،1ضويوِ)…،2 -هشاخؽ ٍ هبخز

مته پايان وامٍ:
هشي ّش دبيبى ًبهِ ضبهل چٌذيي فػل ٍ ّش فػل ضبهل چٌذيي ثخص خَاّذ ثَدّ .ش فػل سا هي سَاى
ثبيك همذهِ كَسبُ آغبص ٍ ثبيك ًشيدِ گيشي هخشػش ثِ اسوبم سسبًذ .ضكلي كِ دس ريل ركش خَاّذ ضدذ،
ضوبسُ گزاسي هي ضَد.
 -1مقدمٍ :
دس ايي لسوزّ ،ذفْبي هَسد ًػش دس دبيبى ًبهِ ،سٍضْب ً،حَُ اًدبم سحميك ٍ ثِ دسز آٍسدى ًشيدِ ّدب
هَسد ثحث لشاس هي گيشد .اغلت هٌبثؽ هدشٍسي )ً (Literature Reviewيدض دس ايدي لسدوز اًددبم هدي
دزيشدّ ،وچٌيي ركش اّويز هَضَؼ سحميك دس ساثطِ ثب سَسؿِ كطَسسَغيِ هي ضَد.
سَضيح سبخشبس دبيبى ًبهِ ثبركش ثسيبس هخشػش اص هطبلجي كِ دس فػدل ّدبي هخشلدف آٍسدُ ضدذُ اسدز
ضشٍسي هي ثبضذ.
 -2فصل َا:
دس چٌذ فػل ثؿذي ثٌب ثِ ًػش داًطدَ ٍ سبئيذ اسشبد ساٌّوب هطبلت هخشلف دبيبى ًبهِ سبصهبى ثٌذي هي
ضَد .فػل آخش ثِ ًشيدِ ّبي ثذسز آهذُ  ،ثحث ٍ ثشداضز ٍ ديطدٌْبدار اخشػدبظ داسد ،ثبسَخدِ ثدِ
اّويز خبظ ايي فػل سَضيحبسي ثِ ضشح صيش اسائِ هي ضَد.
فصل آخز – وتيجٍ َا ،بحث ي بزداشت:
ايي لسوز ثبيذ ثبسَخِ ثِ هطبلت ؾٌَاى ضذُ ثِ ٍيظُ دس همذهِ ثِ ًگبسش دسآيدذ همبيسدِ ًشيددِ ّدبي
ثذسز آهذُ ثب ّذفْبي اص لجل سؿييي ضذُ دس همذهِ ،دسشيبثي ّبي ًَيي دس ايي فػل ركش هي ضدًَذ ٍ
هَسد سدضيِ ٍ سحليل لشاس هي گيشًذ .دس ضوي اسائِ دٌّذُ دبيبى ًبهِ ثِ ؾٌَاى ديطٌْبد ثشاي سحميمدبر
ثؿذي ثِ طشح چٌذ هَضَؼ دس ساسشبي سحميمبر خَد هي دشداصد.
 -4پيًستُا:
لسوز اغلي هشي دبيبى ًبهِ ًجبيذ داساي دادُ ّب غيش ضشٍسي ثبضذّ ،وچٌيي هشي ًجبيدذ حدبٍي ثشًبهدِ
ّبي ًشم افضاسي يب چگًَگي ثِ دسز آٍسدى هؿبدالر سيبضي ٍ اثجبر اًْب ٍ دادُ ّبي سدشثي ثبضذ ،چٌيي
هطبلجي ثبيذ دس ديَسشْبي دبيبى ًبهِ آٍسدُ ضًَذ.

 -5جديلُا ي ومًدارَا
خذٍلْب ٍ ًوَداسّب ثبيذ سب خبئيكِ هوكي اسز ًضديك ثِ هشي هشثَط لشاس گيشًذ ّش خذٍل يب ًوَداس ثبيذ
ثب ؾٌَاى هشثَطِ كِ هؿوَال دس صيش آًْب دسج هي ضَد .هطخع گشدد.
 -6مزاجع ي ماخذ :
ثطَس كلي چٌبًچِ اص هٌجؿي ثشاي هطلجي اسشفبدُ ضَد ركش هبخز الصم اسز دس ايٌگًَِ هَاسد هطلت ثيي
[ ثبص هي گشدد ٍ .هٌجؽ هزكَس ثِ
دٍ گيَهِ ” “ ًَضشِ هي ضَد ٍ ثالفبغلِ ثؿذ اص آى لالة]
سشسيت ؾذدي اص اٍل دبيبى ًبهِ دس آى لشاس هي گيشد .هثال دبًضدّويي هٌجؽ اسشفبدُ ضذُ ثؿذ اص ركش
هطلت هشثَطِ ايٌگًَِ آٍسدُ هي ضَد[15] :
گبّي اٍلبر دس ًمل خالغِ يك همبلِ كِ سَسط يك ضخع ًگبسش يبفشِ اسز دس يك خولِ ركدش هدي
ضَد كِ دس ايي گًَِ هَاسد ثِ ضشح صيش الذام هي كٌين:
ؾلي سيبضي] [،آسايص كٌششل آدادشيَ سا سٌْبساُ حل ثشاي كٌششل سيسشن ّبي سثبر هي داًذ.
شيًٌ شمارٌ گزاري ي ارائٍ مىابع:
 -1شمارٌ گذاري مته:
غفحِ ّبي فشم داخل خلذ ٍ ثسن ا…الشحوي الشحين ،ضوبسُ گزاسي ًوي ضًَذ .غفحِ ّبي ثؿدذي ثدِ
سشسيت ثب حشٍف اثدذ ( الف،ة،ج،د )…،ُ،ضوبسُ گزاسي هي ضًَذ .ضوبسُ گزاسي ثب ؾذد اص همذهِ ضشٍؼ
ضذُ ٍ سب اًشْبي دبيبى ًبهِ (ديَسشْب) اداهِ خَاّذ داضز .طشيمِ ضوبسُ گزاسي ًيض ثِ غَسسي خَاّذ ثَد
كِ اؾذاد دس لسوز ٍسط ٍ دبييي ّش غفحِ لشاس خَاّذ گشفز.
 -2شمارٌ گذاري ريابط رياضي :
ّش ساثطِ ٍ يب هؿبدلِ سيبضي ثَسيلِ دٍ ؾذد سَسط يك خط فبغلِ اص يكذيگش سويض دادُ ٍ هطدخع هدي
گشدًذ .ؾذد سوز چخ ًطبًگش ضوبسُ فػل ٍ ؾذد سوز ساسزً ،طبًگش ضوبسُ ،سشسيت ساثطِ دس ّش فػل
هي ثبضذ .هثال ساثطِ چْبسم دس فػل دٌدن سا ثػَسر ريل ثبيذ ًطبى داد) 5-4( :
 -3شمارٌ گذاري جديلُا ي ومًدارَا:

دسّشفػل ّش خذٍل (ضكل) ثب دسج ضوبسُ فػل ٍ خذٍل دس آى فػل ضوبسُ گزاسي هدي ضدَد .سدذ
هَضددَؼ ضددكل( خددذٍل) ثالفبغددلِ ثؿددذ اص ضددوبسُ گددزاسي دسج خَاّددذ ضددذ .ثددِ طددَس هثددبل خددذٍل
ضوبسُ  3فػل دٍم ثػَسر صيش ضوبسُ گزاسي هي ضَد:
خذٍل (ضكل)  : 2-3دبسخ سيسشن ثبكٌششل آدادشيَ
 -4ارائٍ مىابع:
مقالٍ:
 ،غدفحبر ،سدبل اًشطدبس ،….كٌفشاً  ،طٍسًبل ؾلودي ٍ ” “داخل گيَهِ ًَ -1يسٌذُ ،ؾٌَاى همبلِ
[12] N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of the Terminal Capacitor on
the perfromance characteristics of a self Excited Induction Generator” , IEE proc,
part.C,V01.137n2, pp.168-173, March 1990.

كتاب:
[ًَ ]1يسٌذُ ،ؾٌَاى كشبةً ،بضش ،سبل اًشطبس.
 :4-2كتاب:
[ًَ ]2يسٌذُ ،ؾٌَاى كشبةً ،بضش ،سبل اًشطبس
[14] J.J Craig, Introduction to Robatics: Mechanics and Control, Addison Wesley, 1986

چگًوگي تايپ پايان وامٍ:
دس سبيخ دبيبى ًبهِ سؾبيز هَاسد صيش الصم هي ثبضذ:
 . -1فبغلِ ثيي سطشّبي هشي يك سبًشي هشش ثبضذ)single (.
 -2سوبهي هشي دبيبى ًبهِ ثبيذ سَسط يك فًَز سبيخ ضذُ ثبضذ.الجشِ ؾٌبٍيي اغدلي ٍ فشؾدي ثدب فدًَشي
ثضسگشش اص فًَز هشي سبيخ ضَد.
 -3سوبهي هشي دبيبى ًبهِ ،هؿبدالر سيبضي ،ؾالئن ثكبس ثشدُ ضذُ هدي ثبيسدز ثَسديلِ كدبهذيَسش سبيدخ
ضًَذ .هشي يب فشهَل دسز ًَي ثِ ّيچ ؾٌَاى دزيشفشِ ًوي ضَد.

 -4حبضيِ هشي اص سوز ساسز ٍ چخ ّش غفحِ دبيبى ًبهِ  2/5سبًشي هشش ٍ  0/5سبًشي هشش ًيدض ثدشاي
ضيشاصُ دس ًػش گشفشِ ضَد ٍ .حبضيِ اي ثبال ٍ دبئيي ًيض ثبيذ  2/5سدبًشي هشدش ثبضدٌذ .ايدي دسدشَس
ضبهل هشيً ،وَداسّب ٍ ديگش لسوشْبي دبيبى ًبهِ ًيض هي ثبضذ.
 -5د اص سبيخ دبيبى ًبهِ سكثيش دس يك سٍي كبغز  A4اًدبم ضَد.
ضكل كلي ًگبسش دبيبى ًبهِ دس ٍسق  A4ثبيذ ثػَسر صيش ثبضذ.
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تًصيٍ َا :
 -1خوالر هشي حشي االهكبى كَسبُ ٍ هطبثك لَاؾذ دسشَس صثبى فبسسي ثبضذ.
 -2دس لسوز هشٍس ثش هٌبثؽ هطبلؿبسي دس دبيبى خولِ يب دبساگشاف هَسد اسشفبدُ هبخدز يدب ضدوبسُ هٌجدؽ
هطخع گشدد .ايي ضوبسُ دس داخل لالة ًَضشِ ضَد[ ].
 -3كليِ ٍاحذّب دس سيسشن  SIدادُ ضَد .كبسثشد سيسشن هششي ٍ يب ايٌچي دس كٌبس ٍاحذّبي  SIهدبًؿي
ًذاسد.
 -4دس غَسسيكِ سػَيشي ثػَسر فشَكذي يب اسكي ضذُ دس دبيبى ًبهِ اسائِ هي ضَد ثبيذ كبهال ٍاضح ٍ اص
كيفيز خَثي ثشخَسداس ثبضذ اص اضكبل سيبُ ٍ سفيذ حشي االهكبى اسشفبدُ گشدد..
ًَ -5ضشي ثشًبهِ كبهذيَسشي ثطَس هفػل دس دبيبى ًبهِ ضشٍسر ًذاسد ٍ دس غدَسر ًيدبص ثدب ًػدش اسدشبد
ساٌّوب دس ضويوِ آٍسدُ ضَد دس ّشحبل ًجبيذ ثيص اص  2سب  3غفحِ ثبضذ.
-6كليِ هشَى فبسسي ثب للن (ٍ )B Nazaninهشَى اًگليسي ثبللن ( ٍ )Times New Romanيك ٍاحذ
كَچكشش اص فبسسي ثبضذ
 -7ؾٌبٍيي اغلي  ٍ Boldثب للن  ٍ 14ثب ضوبسُ گزاسي
 -8ؾٌبٍيي فشؾي دسخِ ثؿذ  ٍ Boldثبللن  ٍ 13ثب ضوبسُ گزاسي
 -9ؾٌبٍيي فشؾي سش ثؿذي  ٍ Boldثب للن  ٍ 12ثب ضوبسُ گزاسي
 -10هشي اغلي ثب للن ًَ 14ضشِ ضَد.
 -11هطبلت خذاٍل ٍ ؾٌبٍيي هحَسّبي ضكل ّب فبسسي اخشيبس ضدَد هگدش دس فػدل هدشٍس ثدش ادثيدبر
هَضَؼ ٍ دس غَسسيكِ اص كبسّبي ديگشاى ؾيٌب ضكلي ًمل هي ضَد ثِ لحبظ اهبًدز داسي،هحَسّدبي
السيي ؾٌَاى ًَيسي ضَد ( .ؾيي هشخؽ اغلي)
 -12اص ركش ًبم هطبٍس  /هطبٍسيي دبيبى ًبهِ سٍي خلذ خَدداسي گشدد.
 -13ؾٌبٍيي ضكل دس صيش آى آٍسدُ ضَد دس غَسسيكِ كوشش اص يدك خدط اسدز ثػدَسر هشكدضي ٍ دس
غَسسيكِ ثيص اص يك خط اسز  justifyضَد.

 -14ؾٌبٍيي خذاٍل دس ثبالي آًْب ٍ دس غَسسيكِ يك خط يب كوشش اسز ثػَسر هشكضي ٍ دس غدَسسيكِ
ثيص اص يك خط اسز ثبيذ  justifyضَد.
 -15دس اًشْبي چكيذُ فبسسي ٍ اًگليسي دس حذ  6كلوِ كلوبر كليذي آٍسدُ ضَد.
 -16اغل كلوبر اسبسي السيي كِ ثِ فبسسي ثشگشداًذُ هي ضًَذ دس دبٍسلي ّش غفحِ ثب ضوبسُ اسخدبؼ
آٍسدُ ضَد .هثال اسبهي ًَيسٌذگبى خبسخي ٍ يب اغطالحبر ؾلوي
يادآيري مُم
داًطدَ هَغف اسز دبيبى ًبهِ خَد سا ثش سٍي لَح فطشدُ ( )CDضجط ًوَدُ ٍ يدك ًسدخِ اص
 CDسا ثِ دفشش دظٍّص ٍ اسسجبط ثب غٌؿز داًطكذُ سحَيل ًوبيذ.

