ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات

1

ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ  MVLabﺳﺎزﮔﺎري دارد.
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ و وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ:

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ-ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ-

ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ:

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ-ﺷﻤﺎره ﺟﺪول-

ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  4ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ:
زﯾﺮﺑﺨﺶ-

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ-ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ -ﺷﻤﺎره

ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري رواﺑﻂ وﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ درﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ:

ﺷﻤﺎره

ﻓﺼﻞ-

ﺷﻤﺎره

ﻓﺮﻣﻮل(
در ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﯾﮏ و ﻓﺼﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ از
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪي ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ،ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎره دارد.
در اراﯾﻪ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEEاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام.

ﮐﻠﯿﺎت
در ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﺑﺪرﺳﺘﯽ از ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي " ":" ،"." ،"،و "؟" ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﺴﺒﯿﺪه و از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ.
ﻋﻼﻣﺖ ")" ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪي ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﭼﺴﺒﯿﺪه و از ﮐﻠﻤﻪي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻼﻣﺖ
"(" ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﺴﺒﯿﺪه و از ﮐﻠﻤﻪي ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
ﮐﻠﻤﻪي ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪاي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﮐﻠﻤﻪي اﺻﻠﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در ﭘﺎورﻗﯽ آوردهام.
 1در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از ﻓﺎﯾﻞ "ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات" ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻘﯿﺐزاده و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ از ﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔﻒ ) (Abbreviationاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﮐﻠﻤﻪي اﺻﻠﯽ را در ﭘﺎورﻗﯽ
آوردهام.
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از ارﻗﺎم ﻓﺎرﺳﯽ و در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ارﻗﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮوف و ﯾﺎ ارﻗﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮاي اﻋﺪاد ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﻓﻘﻂ از
ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪي ﺷﮑﻞﻫﺎ داراي زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرهدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺮح دﻫﻨﺪهي ﻣﺤﺘﻮاي آن
اﺳﺖ
ﻫﻤﻪي ﺟﺪولﻫﺎ داراي ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرهدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺮح دﻫﻨﺪهي ﻣﺤﺘﻮاي آن
اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺷﺒﻪﮐﺪﻫﺎ ،و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺷﺒﻪﮐﺪﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ،در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد
دارد.
ﺷﺮح ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ ،اﻧﺪﯾﺲﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ راﺑﻄﻪي رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﻤﻠﻪي ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ از آن
آﻣﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،اﻧﺪﯾﺲﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در رواﺑﻂ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎ/ﺟﺪولﻫﺎ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺟﻤﻼت ﻣﺘﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺿﻤﯿﺮ اول ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد و ﯾﺎ ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﺘﻮا
ﺣﺠﻢ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪاي از ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در ﺑﺨﺶ ﭼﮑﯿﺪه ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از
ﻣﻮﺿﻮع دارد.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ واژهﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

درﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖداري
ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ ،در اﻧﺘﻬﺎ داراي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ داﺧﻞ زوجﮔﯿﻮﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ آن ارﺟﺎع
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻊ آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎ/ﺟﺪولﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داري ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ/ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﯿﻨﺎً آورده ﺷﺪه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ "ﺑﺎزﭼﺎپ از ]?[" ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮا از آﻧﺠﺎ آورده ﺷﺪه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
"ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ]?[".

