باسمه تعالي

شيوهنامه نگارش پاياننامه كارشناسي ارشد به انضمام آيين نگارش
فارسي براي طرحتحقيق( پروپوزال) و پاياننامه
رشتههاي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي ،مهندسي كشاورزي  -مديريت كشاورزي و علوم اقتصادي

دانشجويان محترم دستورالعمل زير را به دقت مطالعه نمايند .تاييد پايان نامه به منظور ارسال براي داوري (
قبل ازدفاع) ،و تاييد به منظور انجام صحافي و تسويه حساب منوط به رعايت اين شيوه نامه توسط دانشجو و
استادراهنماي محترم پاياننامه است.

تهيه و تدوين:
دكتر علي كياني راد

ويرايش اول  -اسفندماه 1931

نوشتار حاضر روش آماده كردن پايان نامه كارشناسي ارشد را توضيح ميدهد .اين ش يوهنام ه براس اب بر ي از
قابليتهاي موجود در نرم افزار  Wordتهيه شده است .نکته مهمي كه الزم است براي تهيه نسخه آماده به چاپ
مورد توجه قرار گيرد اين است كه شيوه هاي مورد نياز براي كليه قسمتهاي پايان نامه در اين نمون ه ش يوه نام ه
تعريف شدهاند و دانشجو ميتواند با استفاده از اين نمونه ،به سرعت فايل نهايي پايان نامه ود را آماده نمايد.
با توجه به اهميت يکسان بودن تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و به منظور آشنايي و آگاهي دانشجويان با
نحوه نگارش ،ضروري است دانشجويان نکات زير را هنگام تنظيم پاياننامه رعايت كنند.
الف  -مشخصات ظاهري
 ابعاد كاغذ مورد استفاده  A4باشد. جلد پاياننامه يا رساله از نوع گالينگور انتخاب و مندرجات روي آن بصورت زركوب چاپ شود(درهنگامصحافي(.
 رنگ روي جلد براي پاياننامههاي كارشناسي ارشد حتماً آبي تيره انتخاب شود(درهنگام صحافي).ب -شرح روي جلد
 به منظور راهنمايي بيشتر نمونهاي از جلد پاياننامه در پيوست شماره يك اين شيوهنامه آمده است كه
دانشجويان باتوجه به رشته تحصيلي و گرايش ود و همچنين ساير مشخصات ( نام استاد يا استادان
راهنما و مشاور ،عنوان رساله يا پاياننامه ،نام نگارنده(دانشجو) ،فصل و سال تحصيلي) صفحات روي
جلد پاياننا مه ود را تنظيم نمايند.
 آرم دانشگاه در باالي صفحه جلد دقيقاً در وسط صفحه به طول  4سانتيمتر و عرض  3سانتيمتر قرار
ميگيرد.
 تمام مندرجات روي جلد نسبت به دوطرف چپ و راست آن بايد كامالً در وسط صفحه قرار گيرد.
(مطابق نمونه موجود در پيوست يك)
پ -ترتيب و موارد صفحات
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جلد پاياننامه( در هنگام صحافي مطابق توضيحات جلد پاياننامه و نمونه در پيوست يك)

 -2يك صفحه سفيد خالي
-3

بسم اهلل الرحمن الرحيم (در وسط صفحه)
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كليه مندرجات روي جلد مشابه بند يك
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صورتجلسه دفاع( بعد از دفاع در هنگام صحافي اضافه ميشود)

 -6تعهدنامه اصالت رساله يا پاياننامه
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صفحه سپاسگزاري حداكثر در يك صفحه
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صفحه تقديم حداكثر در يك صفحه
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فهرست مطالب به همراه شماره صفحه كه مقابل هريك از عناوين فهرست درج م يش ود(ميتواني د از
امکانات  Table of Contentنرمافزار  Wordاستفاده نماييد).

 -11فهرست جدولها به همراه شماره صفحه كه مقابل هريك از عناوين فهرست درج ميشود(ميتوانيد از
امکانات  Table of Contentنرمافزار  Wordاستفاده نماييد).
 -11فهرست نمودارها به همراه شماره صفحه كه مقابل هريك از عناوين فهرست درج ميشود(ميتوانيد از
امکانات  Table of Contentنرمافزار  Wordاستفاده نماييد).
 -11فهرست شكلها به همراه شماره صفحه كه مقابل هريك از عناوين فهرست درج م يش ود(ميتواني د از
امکانات  Table of Contentنرمافزار  Wordاستفاده نماييد)
 -13فهرست نقشهها به همراه شماره صفحه كه مقابل هريك از عناوين فهرس ت درج م يش ود(ميتواني د از
امکانات  Table of Contentنرمافزار  Wordاستفاده نماييد).
 -11چكيده  :عنوان چکيده در اولين سطر سمت راست درج شود  .متن چکيده حداكثر در  151كلمه از
سطر بعد از عنوان شروع ميشود  .در پايان چکيده واژههاي كليدي مي آيد.واژههاي كليدي بايد به گونهاي
باشد كه امکان جستجوي سريع را براي افراد فراهم آورد .بهتر است به ترتيب هسته مركزي تحقيق( مثالً
بهرهوري ،كارآيي و  ، )...روش ،محصول ،منطقه و كشور بيايد .بطور مثال :

واژههاي كليدي  :كارآيي ،روش تحليل پوششي دادهها ،ذرت ،ميانه ،ايران
انتهاي چکيده بايد توسط استاد محترم راهنما امضا شده و تاريخ تأييد درج شود (.مطابق نمونه پيوست
يك)
 -15فصول پاياننامه ( به قسمت نحوه نگارش نيز توجه فرماييد)  :فصول پاياننامه به همراه توضيحاتي از
مواردي كه در هر فصل ميآيد به شرح زير ميباشد.
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فصل اول  -كليات :
شامل مقدمه ،بيان مساله ،اهميت و ضرورت تحقيق ،سوال( هاي) تحقيق ،اهداف تحقيق ،فرضيات و
الصهاي از آنچه كه در فصول بعدي واهد آمد
فصل دوم  -مباني نظري و پيشينه تحقيق :
شامل دو قسمت مباني نظري تحقيق و پيشينهتحقيق.
مباني نظري :كليه تحقيقات در حوزه اقتصادي بايد براساب پايههاي نظري باشد .در اين قسمت شما با
استفاده از منابعي كه در مطالعات شناسايي اوليه و ثانويه جمعآوري و مطالعه نمودهايد بايد پايههاي
نظري تحقيق ود را بيان نماييد .اين قسمت ميتواند شامل تعاريف مفاهيم ،واژهها و پايههاي نظري
تحقيق شما باشد.

پيشينه تحقيق:

 ابتدا به سوابق تحقيقاتي ارج از كشور و سپس به سوابق تحقيقاتي دا ل كشور و مرتبط با تحقيق شما
بپردازيد.

 پيشينه تحقيق ( دا لي و ارجي) بايد به ترتيب از قديم به جديد و از ارتباط مستقيم(موضوع و هدف)
تا ارتباط غيرمستقيم( هدف و روش) بيان شوند.

 دربيان سوابق تحقيق جمالت بايد بسيار شيوا و روان نوشته شوند .از ذكر عنوان تحقيق در سوابق تحقيق
حذر نماييد .براي راهنمايي بيشتر دو مثال آورده شده است:
كياني رادوكوپاهي( )1379با هدف پيدا كردن رابطه ميان سرمايه گذاري دولتي و ارزش افزوده بخش
كشاورزي درصدد يافتن ميزان سرمايه گذاري الزم در بخش كشاورزي براي سا لهاي مورد نظربودند .براي
اين كار از يك تابع سرمايه گذاري با وقفه سرمايه گذاري استفاده كرده اند .نتايج نشان داد كه ضريب
تکاثر كوتاه مدت تغيير ارزش افزوده بر سرمايه گذاري دولتي در بخش كشاورزي برابر1/15774مي باشد
وضريب شتاب درازمدت گوياي اين واقعيت است كه افزايش يك واحد(ميلياردريال)در تغيير ارزش افزوده
باعث افزايش  1/118واحد در سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي مي شود.هم چنين پيش بيني رشد
سرمايه گذاري دولتي بادرنظر گرفتن رشدهاي %4/3،%3/5و %5/9براي ارزش افزوده نشان مي دهد كه اين رشد
بايد %3/14، %1/95و4/88درصد باشد.
سروواتو و جايارامان )2001(1عوامل تعيين كننده سرمايه گذاري صوصي را در فيجي مورد بررسي و آنها
را به  3دسته عوامل نئوكالسيکي ،عوامل سياستگذاري و عوامل اقتصادي بازتقسيم كردند  .نتايج اين بررسي
Seruvatu and Jayaraman

4

1

نشان داد كه متغيرهاي اقتصادي مورد استفاده در مدل ) سرمايه گذاري دولت ،اعتبارات ،نرخ مبادله و (...
روي رفتار سرمايه گذاري صوصي در كشور فيجي نسبت به عوامل ديگر تأثير كمتري دارد و عوامل
اصلي بازدارنده سرمايه گذاري شامل عوامل سياستگذاري مانند قوانين و مقررات دولت ،موقعيت سياسي،
هزينه هاي كاربردي آب و برق و نبود نيروي كار ماهر است.
 تمام پاراگراف ها ،مطالب ،جداول و نمودارها( غير از مواردي كه ودتان مينويسيد ويا نتيجه تحقيق
شما است) بايد داراي منبع باشند .در طرحتحقيقپاياننامه(پروپوزال) و پاياننامه ،منابع قابل استفاده فقط
شامل مقاالت منتشره در مجالت علمي( اعم از پژوهشي ،ترويجي و مروري) ،كتاب(اعم از تاليف و
ترجمه) ،پاياننامهها؛ مقاالت ،گزارشات و طرحهاي تحقيقاتي منتشره( اعم از مکتوب يا الکترونيکي به
شيوه درج در سايت) توسط سازمانها ،موسسات و نهادهاي معتبر مي باشد .بنابراين استفاده از مطالب
مندرج در روزنامهها ،مجالت عمومي ،وبالگها ،سايتهاي عمومي ،مصاحبه با برگزاريها و
مواردي از اين دست استناد علمي ندارند.

 تمام منابع دا ل متن طرحتحقيقپاياننامه(پروپوزال) و پاياننامه بايد در ليست منابع موجود باشند و
همچنين منبعي در ليست منابع وجود نداشته باشد كه در متن به آن ارجاع نشده باشد.

 جهت آشنايي با شيوه نگارش منابع در ليست منابع طرحتحقيقپاياننامه(پروپوزال) «شيوهنامه ارجاع به
منابع و نگارش ليست منابع طرحتحقيقپاياننامه(پروپوزال) و پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري »(
قابل دسترب در قسمت تحصيالت تکميلي سايت دانشگاه) مراجعه فرماييد.
فصل سوم  -روش تحقيق:
شامل تمام روشهاي تحقيق موجود براي دستيابي به هدف تحقيق ،روش تحقيق انتخابي و دليل
انتخاب آن ،مدل تحقيق به شکل توصيفي ،مفهومي و رياضي ،متغييرهاي تحقيق براساب مدل،
روش(هاي) برآورد يا حل مدل ،و يا روشهاي تجزيه و تحليل يا چگونگي دستيابي به اهداف
تحقيق ،دادههاي مورد نياز براي متغييرهاي تحقيق كه اگر دادهها مقطع عرضي است( يعني از طريق
پرسشنامه بايد جمعآوري شود) ،بايد جامعه آماري ( مکان و تعداد) ،روش نمونهگيري ،تعيين تعداد
نمونه ،و سال مرتبط با دادههاي ا ذشده توسط پرسشنامه را به دقت وبه شفافيت ذكر فرماييد و اگر
دادههاي مورد نياز براي متغييرهاي تحقيق دادههاي سري زماني است( يعني از سازمانها ،نهادها و
 )....بايد جمعآوري شود ،الزم است تا منبع يا محل جمع آوري دادههاي هر متغيير به دقت بيان
شود .همچنين بايد دوره زماني دادههاي سري زماني نيزذكرشوند .همچنين در انتهاي اين فصل بايد
بيان نماييد از چه نرمافزار(هايي) و براي چه قسمتهايي از تحقيق استفاده شده است.
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فصل چهارم  -تجزيه و تحليل نتايج:
در اين فصل ابتدا به بيان و تجزيه و تحليل توصيفي دادههاي گردآوري شده و سپس به بيان و
تجزيه و تحليل نتايج حاصل از تخمين يا حل مدلها ،و يا تحليل آماري و استنباطي نتايج حاصل
ميپردازيد.

فصل پنجم  -نتيجهگيري و پيشنهادات:
دراين فصل ابتدا الصهاي از نتايج حاصل از تحقيق ارائه مينماييد  .سپس به ارائه پيشنهادات
ميپردازيد  .دقت فرماييد پيشنهادات شما بايد برگرفته از نتايج تحقيق باشند .همچنين بايد
پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده نيز ارائه فرماييد به گونهاي كه بيان نماييد شما چه جنبههايي را در
نظر نگرفتهايد و يا چه روشهاي ديگري براي دستيابي به اهداف تحقيق وجود دارد كه شما
بکارنبردهايد
 -11فهرست منابع( :براي آگاهي از چگونگي ارجاع به منابع در متن پاياننامه و شيوه نگارش منابع در اين

قسمت به «شيوهنامه ارجاع به منابع و نگارش ليست منابع طرحتحقيقپاياننامه(پروپوزال) و پاياننامههاي
كارشناسي ارشد و دكتري »( قابل دسترب در قسمت تحصيالت تکميلي سايت دانشگاه) مراجعه فرماييد).
 -17پيوست ها :به ترتيب شامل پرسشنامه ام( در صورت وجود) ،روجيهاي رايانهاي پاياننامه ،شکلها،
نقشهها و يا نمودارهايي اضافي كه در متن نيامدهاست .پيوست ها ب ه ترتي ب ح روف الفب اي فارس ي ش ماره
گذاري مي شوند( بطور مثال  :پيوست( الف)  -پرسشنامه ،پيوست (ب)  -روجيهاي نرم افزار)
( Abstract -18چکيده انگليسي) :واژه  Abstractدر اولين سطر سمت چپ درج ميشود .برگردان انگليسي
چکيده فارسي از سطر دوم درج ميشود .د رانتهاي چکيده انگليسي  Keywordsكه برگردان كليدواژههاي
فارسي است .تايپ ميشود .در پايين كليدواژه ها اس تاد محت رم راهنم ا چکي ده انگليس ي را امض اه نم وده و
تاريخ تأييد را درج مينمايند.
 -19برگردان انگليسي شرح روي جلد( ترجمه بند  1يا  )4مطابق با پيوست يك
 -11پشت جلد به زبان انگليسي مشابه بند (19در هنگام صحافي)
ت -نحوه نگارش
 -1نرم افزار مورد استفاده براي تايپ پايان نامه  Microsoft Wordمي باشد.
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 -1كل متن پاياننامه در يك فايل باشد .از تنظيم قسمتهاي مختلف در فايلهاي متف اوت ب ه ش دت ح ذر
نماييد.
 -3متن چکيده با قلم  B Mitra 13و كلمه «چکيده» در اولين ط ب ا قل م  B Mitra 12 Boldدر اول
سطر درج شود.
 -4ك ل پاي ان نام ه باي د ب ر روي كاغ ذ  A4ب ا قل م  B Zar 14و ب ا فاص له ط وط  1/1س انتيمتر
( )Line Spacing | Multiple 1.2و حاشيه هاي صفحات مطابق نمونه زير رعايت گردد:
3

3

3

3

 -5تعداد صفحات در هر صفحه حداكثر  17و حداقل  11سطر و فاقد هرگونه حاشيه تزييني باشد.
 -1سطر اول هر پاراگراف به اندازه  1/5سانتي متر تورفتگي داشته باشد.
-7

طوط پاراگرافها به صورت  Justify Lowچينش شوند.

 -8قبل از شروع هر فصل و پيوست ها يك صفحه جداگانه به« عنوان فصل يا پيوست » ا تصاص مي يابد.
عنوان فصل در وسط صفحه با قلم

 B ZAR 48 Boldمي آيد .بطور مثال:
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فصل اول  -كليات
پيوست(الف) -پرسشنامه
 -9قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير  4-3يا  1-4-3مشخص مي شود كه عدد  3ش ماره فص ل،
عدد  4شماره بخش و عدد  1شماره قسمت است .شماره و عنوان هر فصل با قلم  ،B ZAR 17 Boldبخش
مختلف فصل ها با قلم  B ZAR 14 Boldو قسمت ها با قلم  B ZAR 12 Boldتايپ شود.
 -11معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي كه براي اولين بار به كار مي رود به صورت زيرنويس (فقط
براي يك بار) در همان صفحه با قلم  Times New Roman 10بيايند .شماره زيرنويسهاي هر ص فحه باي د از
عدد يك شروع شود (.مثال  :گجراتي .) 1براي اين منظ ور باي د از قابلي ته اي ن رم اف زار  Wordقس مت
 Insert Footnoteاستفاده نماييد.حتي المقدور در متن پايان نام ه از ب ه ك ار ب ردن واژه ه اي ب ا الفب اي
انگليس ي

ودداري ش ود .در ص ورت ال زام لغ ات انگليس ي دا

ل م تن ب ا فون ت

 Times New Roman12درج شوند .در صورتيکه نياز به پاورقي به زبان فارسي بود ب راي درج آن از
قلم  B Zar11استفاده نماييد.
 -11شماره و عناوين جدولها در باال ي جدولها ،و عناوين نمودارها ،شکلها ،و نقش هه ا در پ ايين آنه ا و
به صورت وسط چين( )Centerميآيد.
 -11تمامي شکل ها و جدول ها و نمودارها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند .مثالً ب راي
جدول هاي فصل  ،4جدول  ، -1-4جدول  -1-4و  ...و به همين ترتي ب ب راي نموداره ا ،ش کله ا و
نقشهها با قلم  B ZAR 12 Boldذكر مي شود .در مورد مرتبط با پيوستها شماره ب ه ص ورت ج دول
ب -1-يا نمودارب -14 -كه حرف اول نشاندهندهي شماره پيوست است درج ميشود .بطور مثال:

جدول  -1-1ميزان و ارزش توليد ذرت توليدكنندگان منطقه ميانه
نمودار -9-1كارآيي فني توليدكنندگان ذرت منطقه ميانه
Guajarati
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 -13براي جدولهايي كه از منبع غير از نتايج تحقيق نقل شده باشند ،الزم است منبع آنها در زير ج دول ب ه
صورت زير با قلم  B Zar 12درج شود (براي آگاهي از چگونگي ارجاع ب ه من ابع در م تن پاي اننام ه و

ش يوه نگ ارش من ابع در اي ن قس مت ب ه «ش يوهنام ه ارج اع ب ه من ابع و نگ ارش ليس ت من ابع
طرحتحقيقپاياننامه(پروپوزال) و پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكت ري »( قاب ل دس ترب در قس مت
تحصيالت تکميلي سايت دانشگاه) مراجعه فرماييد:).
( منبع :وزارت جهادكشاورزي)1391 ،
 -14براي جدولهاي حاصل از نتايج تحقيق در زير جدول ب ه ص ورت زي ر ب ا قل م B Zar 12

ارج اع داده

ميشود:
( منبع :يافتههاي تحقيق)

 -15براي نمودارها ،شکلها و نقشههايي كه از منبعي غير از نتايج تحقيق نقل شده باشند ،الزم است منبع آنها
در انتهاي عنوان نمودار ( با توجه به اينکه عناوين موارد فوق در زير آنها ميآيد) ،به صورت زير با قلم
B Zar 12

درج شود (براي آگاهي از چگونگي ارجاع به منابع در متن پاياننامه و شيوه نگارش منابع در

اين قسمت به «ش يوه نام ه ارج اع ب ه من ابع و نگ ارش ليس ت من ابع ط رحتحقي قپاي اننام ه(پروپوزال) و
پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري »( قابل دسترب در قسمت تحصيالت تکميلي س ايت دانش گاه)
مراجعه فرماييد:).
نمودار -1-1ميزان و ارزش صادرات پستهي ايران براي سالهاي (1960-30منبع :سازمان واروبارملل

متحد.)1391 ،
 -11براي نمودارهاي حاصل از نتايج تحقيق به صورت زير ارجاع داده ميشود:
نمودار -1-1بهرهوري توليد سيب در شهرستان شهريار( منبع :يافتههاي تحقيق)

 -17جدول هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوري قرار گيرند كه متن ب االي آنه ا در
سمت عطف پايان نامه واقع شود و همچنين شکل هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند ،بايد
طوري قرار گيرند ك ه متن پايين آنها در سمت لبه پاي ان نام ه ق رار گي رد .ش کل ه ا و ج دول ه ا حت ي
المقدور دا ل متن و در نزديکترين فاصله به محلي كه ذكر شده ،آورده شوند.
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 -18روابط و فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه ظاهر ميشوند مانند جدول ها و شکل ها
شماره گذاري ميشوند .فرمولها بايد وسط چين باش ند .جه ت درج فرم وله ا و رواب ط م يتواني د از
امکانات  Equation Editorنرمافزار  Wordاستفاده نماييد.
 -19الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره شود .براي آگاهي از چگ ونگي

ارجاع به منابع در متن پاياننامه و شيوه نگارش منابع در اين قسمت به «شيوهنامه ارج اع ب ه من ابع و نگ ارش
ليست منابع طرحتحقيقپاياننامه(پروپوزال) و پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكت ري »( قاب ل دس ترب در
قسمت تحصيالت تکميلي سايت دانشگاه) مراجعه فرماييد.

ت -نحوه شماره گذاري صفحات پاياننا مه :
 -1بندهاي يك و دو قسمت ( پ ) اين شيوه نامه فاقد شماره صفحه است.
 -1بندهاي سه الي سيزده قسمت (پ)( از صفحه بسماهلل الرحمن الرحيم تا صفحه(هاي) مربوط ب ه فهرس ت
نقشه ها) بر اساب حروف الفباي فارسي ( الف ،ب ،پ ،ت ،ث ).... ،شماره گذاري م يش وند .ش ماره
صفحات در قسمت  Footerو با فاصله  1/5سانتي متر از لبه پاييني كاغذ درج ميشوند.
 -3از بند  14الي  18قسمت ( پ) اين شيوهنامه ( از چکيده فارسي تا چکيده انگليسي ) صفحات از شماره
 1به شرح زير شمارهگذاري ميشوند:
ص فحات م تن ب ا اع داد  3 ،1 ،1و  ...در بااا ي صاافحه و در ساامت چاا

بااا قلاام

 B Zar Bold 12شمارهگذاري مي شود و در قسمت راست آن عنوان هر فصل ي ا قس مت
(به استثناي صفحات مربوط به عناوين هر فصل يا قس مت ،و عن وان انگليس ي پاي اننام ه) ي ا
فصل ( بطور مثال :فصل اول -كلي ات) آورده م ي ش ود .همچن ين در زي ر آن ط كش يده
ميشود (تك ط) .توجه شود كه بر روي صفحه عنوان هر فصل يا قس مت(موض وع بن د 8
قسمت ( ت) اين شيوهنامه)  ،شماره صفحه ذكر نمي شود ،ليکن به حساب م ي آي د (.ب راي
اين قسمت ميتوانيد از امکانات  Headerنرمافزار  Wordاستفاده نماييد) .به نمونه زير كه
نشان دهندهي قسمت بااليي هر صفحه است توجه فرماييد:
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1

چكيده

چكيده :
اين مطالعه به محاسبه ي برآورد حمايت از توليدكننده بر مبناي سه نرخ ارز موجود در كشور ،پرداخته است .به اين
منظور از دادههاي سري زماني  9831-9831استفاده شد .جهت بررسي رابطهي اين شاخص با رشد بخش كشاورزي،
ابتدا از آزمون عليت گرنجر براي بررسي جهت عليت بين متغيرها بهره برده و با استفاده از آزمون هاي همگرايي
جوهانسن رابطهي بلندمدت ميان متغيرها سنجيده و از مدل تصحيح خطاي برداري ،پويايي كوتاه مدت ميان متغيرها
مورد بررسي قرار داده شد.
نتايج نشان داد كه شاخص حمايت بدست آمده براي توليدكننده در طي سالهاي مورد بررسي داراي نوسانات
متعددي است و به صورت منظم روند صعودي يا نزولي را طي نميكند .همچنين بين شاخص حمايت ازتوليدكننده در
هر سه نرخ ارز و رشد بخش كشاورزي ،رابطهي مستقيم و بلندمدت (مطابق با انتظارات) وجود دارد .جملهي تصحيح
خطاي برداري بدست آمده نيز حاكي از آن بود كه اگر شوك ناگهاني در حمايت ايجاد شود ،اين مدل قادر است تا در
كمتر از يك دوره ي زماني ،به تعادل بلندمدت بازگردد .براساس الگوي خود رگرسيون برداري نيز ،ارزش افزوده سال
جاري با درصد شاخص حمايت از توليدكننده رابطه مستقيم دارد .اين نتيجه براي هر سه نرخ ارز صدق ميكرد.
كليد واژه :شاخص برآورد حمايت از توليدكننده ،نرخ ارز ،رشد بخش كشاورزي ،ايران
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Abstract
This paper calculated Producer Support Estimate for Iran agricultural sector base on three
exchange rates that exist in Iran. This method was applied during the period of 1374-1389,
also to examine the relationship between this support index and agriculture value-added
growth. First Granger causality was used to examine long-run relations. Also Johansen
cointegration test was used and Vector Error Correction Model (VECM) was applied to
examine short-run dynamics.
Results showed that the PSE calculated during the years under study, had several
fluctuations and didn't have regular up or down trend. Also, there was a long-term and direct
relation between producer support estimates in three exchange rates and value-added of
agriculture. The VECM results indicated that if a sudden support shock occurs, this model is
able to return to long-run equilibrium less than one period. Based on VAR model, agriculture
value-added for current year with value added for last year and with % PSE for last year has
a negative and positive relation, respectively. These results was the same for three exchange
rates.
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پيوست  :2آيين نگارش فارسي

 -1چکيده پايان نامه:
چکيده شامل هدف تحقيق ،روش تحقيق و نتايج به دست آمده به طور مختصر مي باش د و ح داقل  111كلم ه و ح داكثر
دو صفحه بدون ذكر فرمول ،شکل و منابع باشد .به عبارت ديگر چکيده بخشي از پاياننامه/رساله است كه وانن ده را ب ه
مطالعه آن عالقمند ميكند و يا از آن ميگريزاند .چکيده مقاله بايد در عين كوتاه بودن پاسخگوي دو پرسش باشد:
 هدف تحقيق چه بوده است؟
 از چه روشي استفاده شده است؟
 چه نتيجهاي گرفته شده است؟
چکيده بايد ترجيحاً در يك صفحه باشد (تقريباً تمامي چکيده پاياننامهها  /رساله ها در يك ص فحه قاب ل نگ ارش
است) .در نگارش چکيده نکات زير بايد رعايت شود:
در نوشتن چکيده بايد سعي شود متن مزين به كلمهها و عبارات سليس ،آشنا با معني و روشن باشد.
چکيده جدا از پاياننامه/رساله بايد به تنهايي مستقل و گويا باش د در چکي ده از ذك ر من ابع /اش اره ب ه ج دولها و
نمودارها بايد اجتناب شود.
تميز بودن مطلب ،نداشتن غلطهاي اماليي يا دستور زباني و رعايت دقت و تسلسل روند نگارش چکيده از نک ات
مهم ديگري است كه بايد در نظر گرفته شود.
در چکيده پاياننامه/رساله بايد از درج مشخصات مربوط به پاياننامه/رساله ودداري شود.
كلمات كليدي در انتهاي چکيده آورده شود.
محتواي چکيدهها براساب موضوع و گرايش تحقيق طبقهبندي ميشود و به همين جهت وج ود كلم ات ش ا ص
و كليدي مراكز اطالعاتي را در طبقهبندي دقيق و سريع اطالعات ي اري م يده د .كلم ات كلي دي راهنم اي نک ات مه م
موجود درپاياننامه/رساله هستند .بنابراين بايد در حد امکان كلمهها و يا عباراتي انتخاب شود كه ماهيت ،محتوا و گ رايش
كار را بهوضوح روشن نمايد.
چکيده بايد منعکس كننده اصل موضوع باشد.
در چکيده اهداف و موارد بررسي شده بايد مورد توجه قرار گيرد.
تأكيد روي اطالعات تازه (يافتهها) و اصطالحات جديد يا نظريهها ،فرضيهها ،نتايج و پيشنهادها متمركز شود.
اگر در پاياننامه /رساله روش نويني براي اولين بار ارائه مي ش ود و ت ا ب ه ح ال معم ول نب وده اس ت ،ب ا جزئي ات
بيشتري ذكر شود.

 -1عناوين پايان نامه
چون عناوين پاياننامهها  /رساله ها در بانکهاي اطالعاتي ماش يني و دس تي حف

م يش ود الزم اس ت ض من رس ا ب ودن،

مختصر باشد.يك پاياننامه/رساله بيش از يك عنوان نميتواند داشته باشد و عنوان تص ويب ش ده ب ا عن وان درج ش ده در
پاياننامه بايد عيناًيکي باشد.
يك عنوان وب ،مختصر ،مفيد و جامع است و ب ا كمت رين تع داد كلم ات ،محت واي پاي اننام ه/رس اله را معرف ي
ميكند.عنوان وب نامفهوم و گنگ نيست .غلطهاي اماليي و دستوري ندارد و از اس تفاده نابج اي كلم ات و ي ا عب ارات
گيج كننده ،پيراسته است.
 -3به كار بردن دو كلمه علت و دليل:
علت و دليل را نبايد به جاي هم به كار بريد.علت مربوط به پديده هاي واقعي است و دليل مربوط ب ه پدي ده ه اي ذهن ي.
شما به اين علت كه استاد راهنماي وبي داريد رساله تان وب شده است ولي من به اين دلي ل ك ه اس تاد راهنم ا نيس تم
رساله تان را كامل نمي وانم.
همچنين دليل فقط در استنتاجهاي منطقي كه در بحث مي كنيد به كار ميرود :مثال:
قيمت ها به «علت» افزايش حجم پول باال مي روند .به اين «دليل» كه حجم پول باال رفته است مي توان «نتيجه گرفت» ك ه
به زودي قيمت ها باال مي رود.
 -4رعايت اصول فارسي نويسي و جدانويسي:
باتوجه به دستوالعمل فرهنگستان زبان فارسي اصوالً اصل جدانويسي و فارسي نويسي در همه موارد اعمال شود.
توضيح :براي اطالع از دستورالعمل زبان فارسي ميتواني د ب ه آدرب  www.persianacademy.irمراجع ه كني د .در
مورد كلمههاي معادل فارسي نيز ميتوانيد از سايت مذكور استفاده كنيد.
 -5استفاده از فارسي روان:
قاعده را بر فارسي نويسي بگذاريد مگر جايي كه كلمه غيرفارسي «اصطالح» است يا كلم ه فارس ي ثقي ل اس ت ي ا ي ك
كلمه تکرار مي شود .پس بنويسيد:
 همان گونه.....به جاي......همان طوربه گونه اي ....به جاي .....به شکلي
افزون بر اين ،از اين گذشته ،فراتر از اين ......به جاي.........عالوه براين
 از يك سو.......به جاي......از يك طرف فرايند.......به جاي .........پروسه راهبرد ......به جاي استراتژي -سازوكار........به جاي مکانيزم

 -1حذف فعل به قرينه:
در جمالت ،در مورد حذف فعل به قرينه دقت الزم صورت گيرد.
 -7استفاده از جمالت رسا ،روان و كوتاه:
در مورد جمالت طوالني -به عنوان مثال در مورد جمله هاي زيادي كه با «كه» به هم وصل شده اند -بهتر اس ت جم الت
جدا شود و كوتاه و روان گردند.
 -8فاصله گذاري ميان عناوين و متن:
قبل از تمام عناوين يك سطر يا نيم سطر فاصله الزم است
 -9كاربرد ط تيره در جمالت:
به كاربرد ط تيره در جمالت دقت شود .از ابزار ط تيره ( )dashيلي نادر استفاده شده است در ح الي ك ه بس ياري
از بخش هاي جمله هاي طوالني بايد در بين دو ط (به عنوان جمله معترضه) قرار گيرد.
 -11استفاده از نيم فاصله:
در مورد هاي جمع ،و پسوند مي قاعده استفاده از فاصله كوتاه رعايت ش ود( .در ن رم اف زار  WORDب راي ن يم فاص له از
كليدهاي تركيبي  ctrlو ط تيره استفاده كنيد) .مثال :مي رود و ميرود و انه ها و انهها
 -11تورفتگي پاراگرافها:
بندهايي كه بالفاصله پس از عنوان آغاز مي شوند تورفتگي نياز ندارند.
 -11تهيه فهرست:
فهرست بايد به دستور اتوماتيك توسط ود برنامه تهيه شود .طبيعي است براي اين كار تيتر ها بايد با فونت اص تاي پ
شود و شماره هاي تيتر ها نيز اتوماتيك باشد.
 -13استفاده از متنهاي ترجمه:
نوشته هايي كه ترجمه است نبايد بوي ترجمه بدهد .همان مطالب را دوباره با بيان ودتان بنويسيد.
 -14رعايت فاصله گذاري در متن:
كل فاصله گذاري هاي دوباره چك و رعايت شود .به ويژه فاصله گذاري در ارجاعات متن و پرانتزها.
 -15استفاده از عاليم دستوري:
در مجموع  11عالئم دستوري وجود دارد (نقطه ،ويرگول و )...كه اين عالئم به كلمه قبل مي چسبد و بع د از آنه ا فاص له
مي آيد .فقط پرانتز بايد بيرون آن را فاصله داد و دا ل آن را نه (مثل همين پرانتز در اين جمله) و نيز ساير موارد .ك اربرد
درست عالئم دستوري بويژه :؛ « » { } ( )  ][ " " - -را فرا بگيريد و به نحو گسترده استفاده كنيد ب ه وي ژه در جم الت
بلند و چند بخشي( .براي مطالعۀ كاربرد اين عالئم از كتاب راهنماي آماده سازي كت اب از دكت ر ادي ب س لطاني اس تفاده
كنيد).

 -11فاصله ميان عنوان و شماره عنوان:
تمام اعداد مربوط به تيتر ها يا عنوان جدولها يا شکلها بايد با اصل عنوان با فاصله باشد.
مثال-1 :رقابت پذيري به صورت  -1رقابت پذيري باشد يعني قبل از «ر» فاصله باشد.
 -17چند قاعده:
 شماره صفحه مطالب تيتر بايد ط چين اتوماتيك بخورد نه اين كه دستي نقطه چين بگذاريد .چون ت ا
آ ر كار چندين بار اين مطالب چك مي شود و اصالح مي شود وقتي اتوماتي ك باش د ك ار ك م م ي
شود.
 بهتر است در يك جمله يا اول دو جمله پشت سر هم يك كلمه تکرار نشود.
 بسياري از پاراگرافهايي كه به پرانتز ارجاع تم مي ش ود بع د از پرانت ز نقط ه پاي ان جمل ه الزم اس ت
(كليد كنترل  +فلش هاي باال و پ ايين ،مک ان نم ا را ب ه اول پ اراگراف بع دي م ي ب رد .ب ا اي ن روش
ميتوانيد آ ر تمام بندها را چك كنيد).
 -18گذاشتن /گزاردن
عدهاي گمان مي كنندكه اگر گذاشتن داللت برعملي عيني و ملموب نکند يا ،به بيان ديگر ،اگر مفعول آن جس م نباش د،
بايد با حرف «ز» نوشته شود .مثالً قانون يا بدعت يا بنيان چون جسم عيني وملموسي نيست در تركيب با اين فعل الب د م ي
شود قانونگزار يا بدعتگزار يا بنيانگزار .اين تصور نادرست در وهلۀ نخست ناشي از لط معناي حقيق ي و معن اي مج ازي
گذاشتن و در وهلۀ بعد ناشي از لط معناي اين فعل با معناي فعل گزاردن است .گذاشتن ،در معناي حقيق ي كلم ه« ،ق رار
دادن به طور عيني و مشهود» است ،مثالً« :ليوان را روي ميز مي گذارم» يا«كتاب را در قفسه گذاشت» .ام ا گذاش تن مج ازاً
به معناي«قرارداد كردن ،وضع كردن ،تأسيس كردن» است و چون مقصود از قانونگذار كسي اس ت ك ه ق انون را وض ع و
بنا مي كند (و نه فرضاً كسي كه قانون را اجرا ميكند) بايد به همين صورت ،يعني با حرف «ذ» نوشته شود .همچن ين اس ت
قانونگذاري به معناي «وضع قوانين» ،چنانکه مي گويند« :مجلس قانونگذاري» .بن ابراين نوش تن اي ن دو كلم ه ب ه ص ورت
قانونگزار و قانونگزاري غلط است .و نيز بدعتگذار كسي است كه بدعت را وضع و تأسيس مي كند (و نه فرضاً كسي ك ه
بدعت را اجرا ميكند) و بنابراين با حرف «ذ» نوشته مي شود .ايضاً بنيانگذار ،به معناي«مؤسّس» كسي است كه بناي كاري
را يا موسسه اي را مي گذارد و نوشتن آن با حرف«ز» غلط است.
اما گزاردن .نخست بايد دانست كه گزاشتن با«ز» و گذاردن با«ذ» غل ط اس ت وص حيح گذاش تن وگ زاردن اس ت.
لط اين دو فعل ا ير از آنجا ناشي شده است كه صيغۀ امري هردو از لحاظ آوايي يکسان است ،يعني ام ر گذاش تن م ي
شود گذار وامر گزاردن مي شود گزار .ولي معناي آنها البته يکسان نيست .گزاردن معناي متعدد دارد كه همۀ آنه ا را م ي
توان در دو معني به شرح زير الصه كرد )1 :يکي به معناي«به جا آوردن» يا«ادا كردن» ي ا ،ب ر طب ق اس تعمال معاص ران،
«اجراكردن» و «انجام دادن» .مثالً نماز گزاردن يعني«ادا كردن وام» ،بنابراين وامگزار صحيح است و نه وامگذار .و نيز ح ج
گزار صحيح است ،يعني «انجام دهن ده مناس ك ح ج» ،و ن ه ح ج گ ذار ،همچن ين باي د نوش ت راجگ زار ،سپاس گزار،
شگرگزار ،دمتگزار ،حق گزار ،پاسخ گزار ،مدح گزار ،سنت گزار (به معناي «به ج اي آورن ده س نت» و مقص ود از آن

«به جا آورنده نماز نافله» است) و جز اينها از همين معني است كه تركيب كارگزار ،يعني «انجام دهنده و اجرا كننده ك ار»
سا ته شده است (← كارگزار /كارگزار) .تركيب پيغام گزار را ميت وان دو گون ه تفس ير ك رد« :كس ي ك ه پيغ ام را ادا
ميكند» يا «كسي كه پيغام را بازگو ميكند» (در صورت ا ير ،معناي دوم گزاردن منظور است)؛  )1معن اي دوم گ زاردن
«برگرداندن از زباني ديگر يا از بياني به بيان ديگر يا ،به تعبير اين زمان ،از نظامي (سيستمي) به نظام ديگ ر» اس ت .بن ابراين
مرادف است با «ترجمه كردن» (گزارنده و گزارش به معناي «مترجم» و «ترجمه» ب وده اس ت) ي ا «تعبي ر ك ردن» و «ش رح
دادن» ( وابگزاري يعني «تعبير واب» و وابگزار يعن ي (معّب ر) .اص طالحات گزارش گر و برگ زار و برگ زاري ك ه
امروزه در معناي اصي به كار ميروند يا از همين معناي ا ير گرفته شدهاند يا مانند پيغام گزار از معناي اول گزاردن.
 -19مطابقه فعل با فاعل
در فارسي با فاعل مفرد هميشه فعل مفرد آورده ميشود (جز گاهي براي بيان احترام ،مثالً «آقاي رئيس گفتن د» ب ه ج اي
«آقاي رئيس گفت») و اگر در گذشته استثناهايي بوده امروزه منسوخ است و نيازي به ذكر آنها نيست اما در مورد فاع ل
جمع قاعده كلي اين است كه اگر جاندار باشد فعل آن ب ه ص يغه جم ع م يآي د« :ده دروي ش در گليم ي بخس بند و دو
پادشاه در اقليمي نگنجند» و يا « دو كس رنج بيهوده بردند و س عي بيفاي ده كردن د :يک ي آن ك ه ان دو ت و نخ ورد و
ديگر آن كه آمو ت و نکرد» .ولي فاعل (يا مسنداليه) جمع اگر بيجان باشد معموالً فعل آن مف رد آورده م يش ود« :دو
چيز محال عقل است :وردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم» و ي ا «اگ ر ش بها هم ه ق در ب ودي ش ب
قدربي قدر بودي».
در اينجا يك استثنا هست :هر گاه فاعل بيجان را به جاندار مانند كنند و براي آن شخصيت قابل شوند غالباً فع ل را جم ع
ميآورند:
ابر و باد و مه و ورشيد و فلك در كارند
تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري (گلستان سعدي)49 ،
چون كاركردن مختص جانداران است و در اينجا به غير جانداران ،يعني ابر و باد و م ه و ورش يد و فل ك ،نس بت داده
شده فعل به صيغه جمع آمده است.
 -11معروف حضور /معرّف حضور
معرف به معناي «شنا ته شده ،معرّفي شده» است و بنابراين وقتي كه ميگوييم« :فالن كس معروف حض ورتان هس ت؟»
يعني «آيا فالن كس نزد شما آشناست؟» يا «آيا فالن كس به حضورتان معرفي شده اس ت؟» ام ا مع رّف ب ه كس ر «ر» ب ه
معناي «معرفي كننده ،شناساننده» است ،چنانکه م يگوين د« :مع رف او كيس ت؟» يعن ي «چ ه كس ي او را معرف ي ك رده
است؟» در تلويزيون و به صوص در راديو ايران اين تركيب را همواره غلط ادا ميكنند و به جاي اينکه بگويند« :ف الن
كس معروف حضورتان هست» ميگويند «فالن كس معرّف حضورتان هست»
 -11چرا /چه را

واژه چرا به معناي براي چه به همين صورت نوشته ميشود ولي اگر به معناي چه چيز را باشد بايد دو كلمه جدا از ه م و
به صورت چه را نوشته شود
چرا برداشتي؟ يعني براي چه برداشتي؟ ولي چه را برداشتي؟ يعني چه چيز را برداشتي؟
 -11چنانکه /چنانچه
اين دو تركيب را نبايد به جاي هم به كاربرد چنانکه حرف ربط مركب ،داللت برتشبيه و تمثيل ميكند و ب ا «ب ه ط وري
كه» كه مرادف است اما چنانچه ،قيد تاكيد است و معموالً پس از كلمه اگر و براي تقويت معناي آن به كار ميرود.
 -13دكترا /دكتري
هر دو به يك معني است جز اينکه دكترا واژه فرانسوي است به معناي درجه يا مق ام اجته اد و دكت ري مرك ب اس ت از
واژه فرانسوي دكتر به اضافه «ي» اسم ساز فارسي و بهتر است دكتري نوشته شود.
 -14آن كه /اين كه
ضمير اشاره آن و اين هر گاه مقدم بر حرف كه بيايد معموالً چسبيده به آن نوشته ميشود.
به شکر آنکه شکفتي به كام بخت اي گل
نسيم وصل زمرغ سحر دريغ مدار
ولي اگر آن و اين به معناي آن كس يا آن چيز و اين كس يا اين چيز باشد بهتر است كه جدا از كه نوشته شود.
 -15انتساب /انتصاب
انتساب به معني نسبت داشتن و مرتبط بردن است اما انتصاب به معناي گماشتن و نصب كردن است.
 -11در جدول زير صحيح بر ي از كلمات مشخص شده است:
صحيح
انزجار
آدميان
باتري
باتالق
بادمجان /بادنجان
بازرسان
باغها
باتاسف -مع االسف -از
بدغتگذار
افسوب
بخت بد-
بندرها
بنيانگذار
آ ور
آزمايشها

غلط
انضجار
انسانيت
باطري
باطالق
بازرسين
باغات
متاسّفانه
بدعتگزار
بنادر
بنيانگزار
آ ُر
آزمايشات

صحيح
اتو
اثاث
استادان
استعفا كردن
استوانه
بيشتر -غالباً
اهلل
عبداهلل
امپراتور
جزو -جزه
پيشنهادها
گزارشها
حج گزار

غلط
اطو
اثاثيه
اساتيد
استعفا دادن
اسطوانه
اكثراً -اقالً
اله
عبداله
امپراطور
پيشنهادات
گزارشات
حج گذار

آزوقه
شك
واربار
ورش /ورشت
داوطلبان
درويشها
زكام
زغال
پايه گذار
پرتقال (ميوه)
پزشك
(كشور)
پرتغال
ژامه /بيجامه
پي
پيغام گزار
تاب
تراوش ها
تر ون
تلگرافها

آذوقه
شگ
واروبار
-داوطلبين
دراويش
ذكام
ذغال
پايه گزار
پزشگ
پيغام گذار
طاب
تراوشات
تر ان
تلگرافات

حق گزار
اتاق
جالب نظر
جالب دقت
روحانيان
رهبري
زرشك
سپاسگزار
سفته
سوال
سوغات
سوم
فرمايشها
سابق الئذكر
داوطلبي ،نافردي
مشکل
پيشنهادها

حق گذار
اطالق
جالب
جالب
روحانيت
رهبريت
زرشگ
سپاسگذار
سفته
سواتل
سوقات
سوماً
فرمايشات
فوق الذكر
كانديداتوري
مشگل
پيشنهادات

 -17عيوب كالم:
مخالفت قياب ( ناهنجاري ) آن است كه واژه بر الف قواعد يا اصول دستور زبان فارسي سا ته و يا نوش ته ش ود .مث ال:
در نشانه هاي جمع
ه
ان

ا

براي جاندار و بي جان
بيشتر براي جانداران به كار مي رود

توضيح :ها و ان نشانه هاي جمع در فارسي هستند يعني واژگان فارسي فقط با اين ها يا ان مي توانند جمع بس ته ش وند
و در غير اين صورت ما دست به مخالفت قياب زده ايم.
در عربي ات ،ون و ين نشانه هاي جمع هستند و ما هيچ گاه نبايد واژگان فارسي را با نشانه هاي جمع در عربي  ،جمع
ببنديم.
مثال:
مطبوعات :درست است چون مطبوع يك كلمه عربي است.
بازرسين :غلط است چون بازرب يك كلمه فارسي است.
داوطلبين :غلط است چون داوطلب يك كلمه فارسي است.

آزمايشات :غلط است چون آزمايش يك كلمه فارسي است.
تأسيسات :درست است چون تأسيس يك كلمه عربي است.
 -18كلمات تنوين دار
الف -كلماتي مثل اكثراً  ،احتراماً  ،اقالً به طور كامل غلط است چه در فارسي و چه در عربي چون باب افع ل تن وين نم ي
گيرد مثل اصغر يا اكبر

اصغراً ( غ ) و همين طور اكبراً ( غ ) است.

ب -از واژه هاي فارسي جمع مکثر نمي توانيم بسازيم اين كار فقط در زبان عربي ممکن است:
عربي :عالم ( فرد )  ،جمع مکثر :علماه ( جمع ) 
بنادر :غلط است ( كلمه فارسي جمع مکثر ندارد )
فرامين :غلط است ( كلمه فارسي جمع مکثر ندارد )
دراويش :غلط است ( كلمه فارسي جمع مکثر ندارد )
اساتيد :غلط است ( كلمه فارسي جمع مکثر ندارد )
 -19دو راه ويژه براي تشخيص يك كلمه فارسي از عربي وجود دارد:
اول) اگر در واژه اي حرف پ ،چ ،گ و ژ بود به طور قطع آن كلمه عربي نيست.
مثال :پهلوان :فارسي و پيشنهاد :فارسي
دوم) واژه هاي عربي مشتقات زياد دارند:
علم :معلوم تعليم عالم معلم
 -31تنوين در عربي به جاي همان ي نکره در زبان فارسي است.
مثال :مردي آمد ( در زبان فارسي ) و كتاباً ( :كتابي ) نشانه نکره در عربي.
 -31عيوب كالم اگر جمله بر الف اصول يا قواعد زبان سا ته يا نوشته شود .و يا زماني كه حذف فع ل ص ورت گي رد
بدون داشتن قرينه در جمله.
مثال :معلم به مدرسه وارد شد و سپس به كالب رفت .
مثال :معلم به مدرسه وارد و سپس به كالب رفت .غ
توضيح :چون شد قرينه اي نداشته و در جمله دوم بدون قرينه حذف شده است.

 -31اگر در جمله اي فاعل معلوم باشد ،جمله معلوم است و اگر معلوم نباشد جمل ه مجه ول اس ت :اگ ر در جمل ه اي ب ه
اشتباه فعل مجهول بياوريم در حالي كه فاعل دارد دچار ضعف تأليف است.
 -33كثرت تکرار :يعني يك كلمه اي را در نامه يا نوشته بيش از حد تکرار كنيم كه جزه عيوب است.
 -34چند نکته در مورد به:
به هرگاه حرف اضافه باشد به كلمه پس از ود نمي چسبد .مگر در سه حالت زير:
 به صفت سا ته باشد مانند بخرد ،بهو  ،بِنام = هر سه كلمه صفت هستند.
 به بر سر فعل يا مصدر بيايد مانند بگفتم.
 بدين ،بدان و بدو
 -35در متن بايد سوم شخص مفرد باشد مانند :مي رساند  و نه مي رسانم (غ)
 -31موصوف و صفت بايد هميشه جدا نوشته شوند .مانند جناب عالي
 -37در تمامي فعل هايي كه مي دارند مي بايد جدا نوشته شود .مثل مي آيد.
 -38الفِ است در دو جا حذف مي شود :يکي بعد از مصوت بلند آ و دوم بعد از مصوت بلند او
مثال احمد دانا است  احمد داناست

آسمان آبي است  آسمان آبيست ( غ )

علي كم رو است  علي كم روست.
 -39واژه هايي كه از دو جزه پي در پي مثل هم سا ته شده باشد بايد جدا نوشته شود.
مثل :لك لك ،گاه گاه ،يك يك

چند نكته نگارشي ضروري و مفيد:
تمامیکلماترابایکفاصله(نهخطفاصله)ازهمجداکنید.
غلط







صحیح 

ماوشمادراینتحقیقماوشمادراینتحقیق 

ازنیمفاصلهدرمحلمناسباستفادهکنید()ctrl-
غلط



میباشدمیباشد





صحیح 





میباشد 

آموختهاندآموختهاند 
آزمایشهایآزمایشهای
عملکرد 





آزمایشهای 



عملكرد 

ازنقطهوکامادرجایخوداستفادهکنید.قبلازنقطهوکامافاصلهنگذاریدبعدازآنفاصلهالزماست.
غلط







صحیح 

میشود.دراین...میشود.دراین ....
نظیرنخود،عدس،لوبیاوماش
انجامداد،وآنرا





نظیرنخود،عدس،لوبیاوماش 



انجامدادوآنرا 


قبلازحروفربطازکامااستفادهنكنید 
غلط







صحیح 

میشود.واین...میشودواین ....
مشخصشد،که

مشخصشدکه 

ازدونقطهوپرانتزدرجایضروریاستفادهکنید.
غلط 

صحیح 

تیمارهاشامل(:ازت،فسفر ...

تیمارهاشاملازت،فسفر ...

برنجبانامعلمی( )Oryza sativa L.

برنجبانامعلمی  Oryza sativa L.


بیرونپرانتزهافاصلهبگذارید.داخلآنفاصلهالزمنیست 

غلط 

صحیح 



(کاسنی) 

(کاسنی) 



است( .)2

است( .)2



