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 مقدمه -1

ــل مقدمه  ــییک فص ــوع نیاز بیانبا  ،طرح پژوهش ــئله ، موض غاز آ در یک یا چند بند (پاراگراف) و اهمیت آنتعریف مس
دامه ا که ارتباط مستقیمی با مسئله مورد بررسی دارند) پیشینشده (سابقه کارهاي انجام و با مرور پیشینه موضوع 1شودمی
ضیح داده میدر یک یا دو بند سپس  یابد.می شیدر این که شود تو سبتجدید ، چه دیدگاه یا راهکارطرح پژوه به  ي ن

 هشود. در ادامصورت کامالً شفاف و صریح بیان میها بهعبارت دیگر نوآوريبه .داردمسئله (موضوع) مورد بررسی وجود 
هاي بعدي محتواي فصلآخرین بند از مقدمه به شود. در طور مختصر و کلی اشاره بهنیز آمده به نتایج بدستممکن است 

 شود.می اشارهاختصار به طرح پژوهشی

 

 

 تاثیر قرار دهد. نباید چنان طوالنی باشد که هدف اصلی را تحتمقدمه شروع  1

                                                      



  : نگارش صحیحدومفصل 

 

 :ومدفصل 

 نگارش صحیح
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  : نگارش صحیحدومفصل 

 

4 

 نگارش صحیح -2

ید مورد که با ینگارشقواعد مهمترین  این فصلدر  است.موثر بسیار آن آسان در فهم  طرح پژوهشینگارش صحیح یک 
  د:بندي کردستهزیر  محورهاي اصلیدر توان میاین قواعد را . شودتوجه جدي نگارنده قرار گیرد، به اختصار بیان می

 نویسیفارسی 
  امالي صحیح رعایت 
  گذاري قواعد نشانهرعایت 

 نویسیفارسی -2-1

سی ویژه در مواردي که معادل فار، بهکنیداستفاده آنها فارسی از معادل فارسی کلمات غیر کنید به جايامکان سعی  ددر ح
. توجیهی ندارد» همین دلیلبه«یا » براي همین«جاي به» لذا« کلمهاســـتفاده از  طور مثالهب .اســـت رایجمصـــطلح و 

سس«زیباتر از » پردازش«کلمه  همچنین سی » پرو سب» پردازندهریز«و معادل فار سور«تر از منا س ست» میکروپرو در  .ا
شنایی خواننده با معادل فارسی وجود دااین صطالح غیر ،ردگونه موارد چنانچه احتمال عدم آ ست،فارسی معمولیا ا در  تر ا

سی،  صلاولین ظهور کلمه فار سی آن بهغیر ا شود پاورقیصورت فار سی در الباگر به .آورده  الي هناچار باید کلمات انگلی
نانچه در چ .نظر گرفته شوددر پس از آنهاو  پیش و کلمات فارسی آنهافاصله بین از هر طرف یک جمالت گنجانده شوند، 

  .آورده شودپاورقی  دراستفاده شود، الزم است در اولین استفاده، تفصیل آن  1نویسیاز مختصر طرح پژوهشی

ــتم دانیم که همگی می: مثالً ــیس ــیله می GPS(2فراگیر ( موقعیتتعیین از س توان براي تعیین موقعیت جغرافیایی یک وس
 پرنده استفاده کرد.

 امالي صحیح فارسیرعایت  -2-2

سی صحیح امالي رعایت  شتههمچنین . کندکمک می تربه مطالعه و درك راحتفار سی باید در نو  انامکدر حد هاي فار
 »هواپیمااجزاي «، اما ناصحیح» آئین نگارش«و » هواپیمااجزاء «عنوان مثال به .استفاده نشود» ء، أ، ؤ، ة، إ، ئ« مزه هاز 
 .هستندصحیح » آیین نگارش«و 

 گذاريقواعد نشانهرعایت   -2-3

آســان ممکن و را  یک جملهاســت که خواندن و فهم درســت  هاییها و نشــانهبردن عالمتکاربهگذاري منظور از نشــانه
 شوند.و موارد کاربرد آنها به اختصار معرفی میهاي معمول و متداول در زبان فارسی نشانهدر ادامه  کند.می

1 Abbreviation 

2 Global Positioning System 

                                                      



  : نگارش صحیحدومفصل 

 
 ویرگول  .2-3-1

 د:ورمی کارهبمکث کوتاه است و در موارد زیر ضرورت یک ویرگول نشانه 
ــود خواننده  • ز برویا نبودن ویرگول موجب  ،را با کســره اضــافه بخواند آنهادر میان دو کلمه که احتمال داده ش

 .شود اشتباه در خواندن جمله
مثالً براي کنترل وضــعیت  جمله آورده شــود.یک عنوان توضــیح، در ضــمن در موردي که کلمه یا عبارتی به •

 .کردتفاده اس هاي آیرودینامیکیبالکاز توان نمیکه در خارج از جو هستند، دلیل آنفضاپیماها، به
 یک مرجعهاي مختلف یک نشانی یا کردن بخشجدا •

 .و بیشتر از آن صحیح نیست از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله الزم است پیش

 نقطه  .2-3-2

آن بیشتر از  الزم است ونباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله  نقطهاز  پیشنقطه نشانه پایان یک جمله است. 
  صحیح نیست.

 دو نقطه .2-3-3

 موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:
 پیش از نقل قول مستقیم •

 است.ن اشاره شدهه آپیش از بیان تفصیل مطلبی که به اجمال ب •

 شود.اي که معنی آن در برابرش آورده و نوشته میاز واژه پس •

 و ...» یعنی«کننده از قبیل پس از کلمات تفسیر •

 فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.پیش از دونقطه نباید 

 گیومه  .2-3-4

 موارد کاربرد گیومه عبارتند از:
  آوریم.وقتی که عین گفته یا نوشته کسی را در ضمن نوشته و مطلب خود می •
گر هاي دیممتاز از قسمتصورت بهدر آغاز و پایان کلمات و اصطالحات علمی و یا هر کلمه و عبارتی که باید  •

 نشان داده شود.
 ها و ...ها، اشعار، روزنامهها، رسالهدر ذکر عنوان مقاله •

 پرسشینشانه   .2-3-5

  گذاشته شود و پس از آن یک فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.نباید فاصله » ؟«از  پیش
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  : نگارش صحیحدومفصل 

 
 تیرهخط   .2-3-6

 موارد کاربرد خط تیره عبارتند از:
 هاي توضیحی، بدل، عطف بیان و ...عبارتکردن جدا •
 ها، اعداد و کلماتبین تاریخ» به«و » تا«جاي حرف اضافه هب •

 پرانتز  .2-3-7

 موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:
 کلمه یا عبارت را براي توضیح بیشتر کالم بیاورند.یک و وقتی که » یعنی«و » یا«معنی به •
 .کندهاي بیشتر (اطالعات تکمیلی) به خواننده عرضه وقتی که نویسنده بخواهد آگاهی •
 ها و شواهد.در پایان مثال مرجعبراي ذکر  •

 بین کلمه یا عبارت داخل پرانتز و پرانتز باز و بسته نباید فاصله وجود داشته باشد.نکته: 
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  : سبک ها و قلم هاسومفصل 

 

 :سومفصل 

 سبک ها  و قلم ها
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  : سبک ها و قلم هاسومفصل 

 
 سبک ها و قلم ها  -3

است که خصوصیات کامل استفاده شده Cambria و B Mitra، هايقلم از دستورالعملهاي مختلف این در تعریف سبک
 گردد. هاي بعدي تشریح میدر بخش آنها

 هاي فارسیقلم -3-1

 .استنشان داده شده 1-3جدول گزارش در  یک هاي مختلفدر قسمتهاي فارسی قابل استفاده قلمو سبک اندازه 

 هاي فارسیقلم  1-3جدول 

 Bold نام سبک اندازه قلم موقعیت استفاده از قلم

  فصلتیتر  B Mitra 20 عنوان فصل

  متن B Mitra 13 متن 

  1تیتر  B Mitra 14 1فصل زیر

  2تیتر  B Mitra 14 2فصل زیر

  3تیتر  B Mitra 13 3فصل زیر

  4تیتر  B Mitra 13 4فصل زیر

  باالنویس جدول B Mitra 11 عنوان جداول

  شکل B Mitra 11 عنوان اشکال

  متن داخل جدول B Mitra 11 متن جداول

  -- B Mitra 11 متن اشکال

  -- B Mitra 13 مراجع 

 

باشد، اندازه  11در مواردي که اندازه فونت فارسی شماره  شماره کوچکتر از فارسی می باشد. وداندازه قلم هاي انگلیسی 
 می باشد. 10فونت انگلیسی 

 (روابط ریاضی) هافرمول -3-2

نیاز در این تمامی نمادهاي مورد .برخوردار اســت خوبیارآیی کاز  Equation Editorبراي نوشــتن روابط ریاضــی، ابزار 
یشنهاد براي راحتی کار پ همچنین از شماره گذاري مناسب مطابق با فصل مذکور استفاده شود. .استبینی شدهابزار پیش

 گردد. ک جدول قرار گرفته و خطوط آن محومی شود فرمول ها و شماره آن ها در داخل ی
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  : سبک ها و قلم هاسومفصل 

 

)3-1( 𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 

  همان قلم متن صادق می باشد. هافرمولو اندازه  و سبک  قلمدر تنظیم 

 ي افقی و عموديهافاصله -3-3

 . کند.میمک ک و زیبایی صفحات طرح پژوهشیهاي مختلف یک بخشمناسب تفکیک  ،خوانایی متنها به تنظیم فاصله

 کلی از چهار طرف کاغذ فاصله .3-3-1

نظر در مترسانتی 5/3 و از سمت راست کاغذ مترسانتی 5/2 ، از چپمترسانتی 5/2 از پایین ،مترسانتی 5/2 حاشیه از باال
  .شودگرفته می

 هاخط فاصله .3-3-2

 .اعمال گردد "متن"سبک  این کار می تواند به کمک .باشد 1,2بایستی ها خط فاصلۀ بین

 کنندههاي تفکیکهفاصل .3-3-3

ا هنگام مطالعه درك مطالب تر کرد ترا ســـاده گزارش علمیهاي مختلف یک تفکیک بخشتوان میها با تنظیم فاصـــله
 باشد. شرح زیر میرود، بهکار میهو عناوین ب بندهامنظور تفکیک هایی که بهتر باشد. برخی از فاصلهآسان

 صورت دستی وارد شود. ید بهاین فاصله با .گیردقرار می pt 6ازه یک فاصله عمودي به اند بنداز هر  پیش •
یر پیش • بخش/ ز تر ( ی ت هر  یراز  یربخش/ ز عمودي بــهز ـــلــه  تیــب بــه انــدازهبخش) یــک فــاص  تر

)12/18/30 pt210از عنوان فصل،  پیشفاصله عمودي  .گیرد) قرار می pt باشد.می 

 بین کلمات فواصل  -3-4

 .شوداستفاده یا عدم استفاده از فاصله ضروري است که در ادامه به مواردي از آن اشاره می خیلی اوقات

صــحیح، و » اصــول نگارش«عنوان مثال به .باشــدمجاز نمیبین کلمات ) Spaceبیش از یک فاصــله ( گذاشــتن -1
  .باشدمی ناصحیح» اصول  نگارش«

 گیرد. دو فاصله خالی قرار میل یا جدول، شکپس از شماره  وعنوان اشکال و جداول  از پیش -2

 کلمات بدون گذاشتن فاصله بین آنها جدانوشتن -3-5

لمه (مثل ک اجزاي یک کلمه از یکدیگر جدا نوشــته شــوند، بدون آنکه بین آنها فاصــله گذاشــته شــودگاهی الزم اســت 
) استفاده SS( <Shift+Space>یا  <-+Ctr>به این منظور بین دو بخش کلمه مورد نظر از . »)جدانوشتن«یا » شودمی«

 کنید. 
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  : سبک ها و قلم هاسومفصل 

 
ــفات فاعلی مانند  ــتثناي ص ــوند؛ به اس ــته ش ــی باید از هم جدا نوش ، »ملگرع«تقریباً تمامی کلمات مرکب در زبان فارس

 ». آنها«، »اینکه«و کلماتی نظیر » دانشمند«و یا » باغبان«

 و فهرست جداول هاشکل، فهرست گزارش فهرست -3-6

شیاگر از این الگو براي تهیه  ستفاده کنید، پس از اتمام یا در حین تکمیل آن می طرح پژوه ستا کلیک روي توانید با را
همین صــورت قابل فهرســت جداول و اشــکال نیز به ).update fieldکنید (توســط گزینه  روزبهفهرســت فعلی، آن را 

ــدن میروزبه ــد.ش ــما می توانید با فراخوانی  باش ، References\Table of contentهاي مربوطه از بخش  styleش
 فهرست را از نو بسازید.

  (Header and Footer) برگتهو  سربرگ  -3-7

سمت باال و پایین باز میهایی قاب به .انتخاب کرد Insert منوي توان ازرا می برگتهو  سربرگ ب ترتیشود، بهکه در ق
خط  قسمت یک دوزیر این در . شودنوشته می، عنوان هر فصل سربرگت راست در سم .شودگفته میبرگ تهو سربرگ 
شود. برگ،در ته و گیردقرار میپررنگ  شته می  صفحه نو سربرگ و ته برگ از انتهاي کاغذ  شماره  صله  سانتی  27/1فا

 متر می باشد.

 ها شکل ،ها، منحنیداولج -3-8

(بالفاصله پس  متن داخلو در  شود گذاريشمارهشماره فصل مربوطه  همراهبه 1از شماره  بایدهر فصل جداول و اشکال 
در  .شود داده ارجاع هاشکلتمامی جداول و  به در متن باید .آورده شود ي که به آن شکل یا جدول ارجاع داده شده)بنداز 

االي جدول و عنوان شــکل در جداول در بعنوان  .شــودمینام کمیت یا پدیده مورد مطالعه ذکر  هاعنوان جداول و شــکل
شابه جدول پایین آ شکل  2-3ن ذکر گردد (م سعی گردد با فرمت )1-3و  سل،  شکل هاي وارده از نرم افزار اک . در مورد 

مورد قبول و قابل تغییر در محیط ورد، جایگذاري صـــورت گیرد تا باالترین کیفیت ممکن در هنگام چاپ، حاصـــل گردد 
 ).1-3(همانند شکل 

 .عنوان جدول  2-3جدول
 روش (ثانیه) زمان (WU)کار 

 ايچند شبکه 54 37/85
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  : سبک ها و قلم هاسومفصل 

 

 
 .L:S=50نسبت فاز جامد  در اثر مدت زمان لیچ  1-3شکل

 هاو بخش مراجع ،روابطها، شکلبه جداول،  ارجاع -3-9
  .ل یا جدول پیش از معرفی آن، در متن ظاهر شودکش کهرگز نباید ی •
نوان مثال عبه .از آن (شکل یا جدول) باید حتمًا یک فاصله قرار گیرد پیشبین شماره شکل (یا جدول) و کلمه  •

  .است ناصحیح» 2-2جدول«صحیح، و » 2-2شکل «
 .غلط است)» 2-2جدول («عنوان مثال به .ها و جداول نباید از پرانتز استفاده شودبراي ارجاع به شکل •
 .شوددر داخل پرانتز استفاده می آنهابراي ارجاع به روابط ریاضی از شماره  •
 ]2، 1[نید: کرا با ویرگول جدا  آنهابراي ارجاع به چند مرجع،  •
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  گزارش طرح پژوهشی: بررسی ساختار چهارمفصل 

 

 :چهارمفصل 

 طرح پژوهشیگزارش ساختار بررسی 
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  گزارش طرح پژوهشی: بررسی ساختار چهارمفصل 

 
 طرح پژوهشیبررسی ساختار  -4

شیوهبه ستفاده از  سب در تهیه یک منظور ا ست تا شود، باید روندي خاص دنبال گزارش علمی‘اي منا . این روند ممکن ا
رف زمان نویسی، نیازي به صد در پایان گزارششوباشد، اما تبعیت از این روند سبب می چک لیستحدودي شبیه به یک 

ه حوصله نیاز ب طرح پژوهشی ویرایش گزارش اینکهنباشد. از این رو و به دلیل  طرح پژوهشیفراوان براي ویرایش نهایی 
سیت در رعایت ملزومات می سا ستمرار، باعث کاهش ح صورت ا انجام ویرایش در  به همین دلیل شود،کافی دارد و در 

 شود. ر فصل، توصیه میپایان ه

 هابررسی سرفصل -4-1

شود. هیچ، سرعنوانپس از هر  شته  صر نو ست که متنی هر چند مخت ، نباید بدون ظهور سرعنواناز یک  پسگاه الزم ا
، الزم است که محتواي فصل یا بخش و دلیل وجود آنها، سرعنوانداخلی شروع شود. در متن آغازین هر  سرعنوانمتن، 

 منظور ایجاد فضاي ذهنی در خواننده، بیان شود. به

 تنظیم بندها -4-2

  شکل و یا جدول قرار نگیرد. ،بندگردد در بین یک ، توصیه میطرح پژوهشیمنظور زیبایی بیشتر به

 بررسی قواعد نگارشی -4-3

ه مفهومی بین مطالع . بنابراین پس از اینکهشودتغییر در ساختار گزارش  عثممکن است گاهی بامطالعه مفهومی گزارش، 
 زارشگ یک بارتوان نسبت به ویرایش گزارش اقدام کرد. به این منظور الزم است که ، تعادل برقرار شد، میدهیو ساختار

شی ستا توجه به نکات زیر  طرح پژوه سی قرار گیرد. در این را شی مورد برر بدون توجه به مفاهیم آن و فقط از نظر نگار
 حائز اهمیت است:

 نویسیفارسی -1

 امالي صحیح -2

 فواصل بین کلمات -3

 Spaceجاي به Shift Spaceموارد استفاده از  -4

 گذاري و ... گذاري، ویرگولنقطه -5
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  گزارش طرح پژوهشی: بررسی ساختار چهارمفصل 

 
 ها بررسی شکل -4-4

ا که توان مواردي رها مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، میفقط از منظر شکل یک بار ،ژوهشیطرح پبهتر است کل 
 د، مورد توجه قرار داد. شوهاي آتی تشریح میدر بخش

 بررسی کیفیت شکل و تطابق عنوان آن .4-4-1

 توانباشــد. همزمان با بررســی عنوان شــکل، میمی با شــکل موردنظر  آنهابررســی عناوین و تطابق  موارد مهمیکی از 
 کیفیت آن را نیز مدنظر قرار داد. 

 بررسی جداول -4-5

ا توان مواردي رفقط از منظر جداول مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، می هم یک بار، طرح پژوهشیبهتر است کل 
 گردد، مورد توجه قرار داد. هاي آتی تشریح میکه در بخش

 ت جدول و تطابق عنوان آن بررسی کیفی .4-5-1

ــد. هم ــت که بین محتویات جدول و عنوان آن تطابق برقرار باش ــی الزم اس ــی عنوان جدول، در این بررس زمان با بررس
 توان کیفیت آن را نیز مدنظر قرار داد. می

 رسانی مراجع روزبه -4-6

پس  گیرد.دهی مناسب مورد غفلت قرار میدلیل توجه به متن مورد نگارش، ارجاعبه طرح پژوهشینوشتن معموال هنگام 
ست تا با دقت فراوان توان براي هر فصل به بررسی ارجاعاز اتمام نگارش می ي دهابندهی پرداخت. در این فعالیت الزم ا

 داده شود. در بخش مراجع الزم است که مختلف را مورد بررسی قرار داد و درصورت استفاده از مرجع خاصی، به آن ارجاع
با  Mendeleyجهت حفظ ترتیب و سهولت کار پیشنهاد می گردد از نرم افزار ترتیب حضور در متن آورده شوند. مراجع به

 استفاده گردد. ”IEEE“سبک 

 بنديصفحه  -4-7

شی مختلف، می سبت به پروژه پایانیتوان با مرور کلی پس از پایان اقدامات ویرای صفحه، ن صالح  رد. مثال بندي اقدام کا
بندي بهتري ارایه کرد. توجه داشته باشید، با توان صفحهنمودن آن، میجاکردن یک شکل یا کوچک و بزرگهگاهی با جاب

بخش که در  اهسربرگاز بررسی  پیشکند، این اقدام بندي احتماال شماره صفحات تغییر میتوجه به اینکه پس از صفحه
 .انجام شودد، شومیبعد تشریح 
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  گزارش طرح پژوهشی: بررسی ساختار چهارمفصل 

 
 هابرگتهو  سربرگ -4-8

 فصل، الزم است که در آغاز هر فصل، موارد زیر چک شود. هر ، در پایان » Insert › Break« با توجه به استفاده از ابزار

 عنوان فصل  •

 عنوان فصل، در قسمت سمت راست باالي صفحه قرار دارد و الزم است که در هر فصل اصالح شود. 

 شماره صفحه  •

 قرار دارد و الزم است در هر صفحه چک شود.هر صفحه و وسط  در پائین شماره صفحه، 

 پرینت و صحافی -4-9

 مشخصات جلد گزارش .4-9-1

 .باشد )گالینگور( مصنوعی چرم روکش با ، میلیمتر  3تا 2 ضخامت با مقوا از جلد جنس -الف

 : است زیر صورت به فنی و علمی هاي زمینه از هریک به مربوط گزارش براي جلد رنگ -ب

 رنگ جلد گزارش تهیه شده در هر پژوهشکده  1-4جدول 
 رنگ جلد پژوهشکده

 مشکی مکانیک

 سبز اطالعات فناوري و برق

 ايسورمه شیمیایی هايفناوري

 قرمز فناوريزیست

 زرشکی نو هايانرژي و پیشرفته مواد

 تیره سبز کشاورزي

 آبی نوین هايفناوري

 ايقهوه  موارد سایر

 .باشد کاغذ قطع از بزرگتر سانتیمتر نیم جلد قطع -ج

 جلد و پشت روي )یصفحه اول (صفحه عنوان و مشخصات پروژه) و صفحه آخر (صفحه عنوان انگلیس هاي نوشته -د

 گردد. چاپ زرکوب صورت به

 .شود نوشته سال و مجري نام و گزارش عنوان عطف، قسمت در -ه

 مصرف کاغذ، پیشنهاد می گردد گزارش به صورت دو رو چاپ و تکثیر گردد (اختیاري). در جهت صرفه جویی در -ز
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  گزارش طرح پژوهشی: بررسی ساختار چهارمفصل 

 
 تکثیر گزارش .4-9-2

ست موظف مجري سخه از  ا سخه با همراه را گزارش یک ن شامل فایل  آن افزاري نرم ن )pdf  (تحویل سازمان بهنهایی 

ه بگزارش را را نخواهد داشت؛ بنابراین مجري باید این نسخه در کتابخانه سازمان قرار گرفته و اجازه خروج از آنجا  .نماید
 د.تکثیر نمایتعداد الزم براي خود و همکاران طرح 
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  گیريبندي و نتیجه: جمعپنجمفصل 

 

 :پنجمفصل 

 و پیشنهادات گیريبندي و نتیجهجمع
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  گیريبندي و نتیجه: جمعپنجمفصل 

 
 گیريبندي و نتیجهجمع -5

ست که و فنیهاي علمی در پایان گزارش شود. در این موارد میبندي یا نتیجهجمع الزم ا رین توان آخگیري نهایی ارائه 
 گیرد را به این امر اختصاص داد.از مراجع قرار می پیشکه  طرح پژوهشی فصل

 پیشنهادات

ــنهاداتی که محقق جهت ادامه تحقیقات دارد ارایه می ــنهادات گرددر این بخش پیش ــود که پیش یق تحق باید ازد. دقت ش
 ن حاصل شده باشد و از ذکر جمالت کلی باید پرهیز کرد.آانجام شده و نتایج 
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  ها پیوست

 

 هاپیوست

 د:نوها آورده شگیرد، در بخش پیوستهاي زیر قرار میی از گروهکه در یک طرح پژوهشی موضوعات مرتبط با متن گزارش

 .اثبات هاي ریاضی یا عملیات ریاضی طوالنی -1

 .چنانچه طوالنی باشد )Case Studyمورد مطالعه ( )داده و اطالعات نمونه (هاي -2

 .ارهاي دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشدکنتایج  -3

 .مجموعه تعاریف متغیرها و پارامترها، چنانچه طوالنی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد -4

س گذاري روابط، جداول و اشکال موجود در پیوستبراي شماره شود که تفاده میاز ساختار متفاوتی نسبت به متن اصلی ا
 است. عنوان نمونه نمایش داده شدهدر زیر به

𝐹𝐹 )1-(پ = 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 ي. انهایک کد رای منبع بدنه اصلی شرح کد  1-پ جدول
01 program AeroPack; 
02 uses 
03   Forms, 
04   Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
05   Dialogs, 
06   Sysutils; 
07 {$R *.res} 
08 begin 
09   Application.Initialize; 
10   Application.Title := 'AeroPack'; 
11   Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
12   if pos('/h',Form1.Switches)<>0 then 
13   begin 
14    Application.ShowMainForm:=False; 
15    Form1.Visible:=False; 
16   end; 

سوئیچ  شد، متغیر  h/در صورتیکه  سوئیچ موجود با صلی را برابر با  Visibleو خصوصیت  ShowMainFormدر رشته  فرم ا
False دهد. نتیجه این کار عدم نمایش فرم اصلی خواهد بود.قرار می 

17   Application.Run; 
18 end. 
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