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 چکیده

ش شاره به جداول و نمودارها اجتناب  صطالح یا کلمهدر متن چکیده، از ارجاع به منابع و ا اي زیرنویس ده و ا

. شــود ارائهآن، حداکثر در پاراگراف اول چکیده  نظري. در صــورت نیاز به معرفی حوزه تحقیق و مبانی نشــود

موضــوعات و نتایج کلی اجتناب ارائهو از شــده بســنده آن روش تحقیق و نتایج نهایی و محوري  ارائهفقط به 

د، باید کامالً محوري و مرتبط با موضوع تحقیق نشوشود. کلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می

 باشند.آوردهاي نظري و عملی آن و دست

     ها و                                                                   شــود. در پاراگراف نخســت شــرح مســأله انجام شــود. در پاراگراف دوم، انگیزه                پاراگراف تنظیم    دو   در 

                       اهداف پژوهش بیان شود. 

 

                              تواند پنج کلمه یا عبارت باشد.                         یا عبارات کلیدي حداکثر می    ها    واژه      تعداد            هاي کلیدي:    واژه
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 مقدمه

 شرح مسأله -۱-۱
 ٤است. نامهانیپاو ساختار  ٣ نامهانیپاحوزه  ، معرفی٢مسألهشرح  داراي بخشهاي ١فصل مقدمه

 نامهپایانمعرفی حوزه  -۱-۲
 

 نامهپایانساختار  -۱-۳

                                                 
introductionچین شوند. براي این کار بعد از گذاري آنها فارسی باشد و راستها به همین صورت باشند: شماره(زیرنویس ١Insert Footenote در صورت ،

 چین کنید. تمام حروف کلمات زیرنویس کوچک باشد.)، زیرنویس را راستCtrl+Right Shiftلزوم، با زدن کلیدهاي 

problem formulation٢ 

nsmotivatio٣ 

 شروع شود. صفحات چکیده تا پایان فهرست جدولها با حروف ابجد انجام شود.  1گذاري عددي صفحات از اول مقدمه و از شماره٤



 

 

 : 2 فصل

 تعاریف و مفاهیم مبنایی

  



 
٤ 

 

 

 
 و مفاهیم مبنایی تعاریف

 مقدمه -۲-۱
بیان ، است هیعنوان مشابا ی»مبانی نظري«یا  »مبنایی تعاریف و مفاهیم«عنوان  دارايکه ن فصل یهدف از ا

صول، تعاریف و مبانی نظري مورد نیاز به عنوان دانش پیش صول بعدي  ١زمینها شروع مطالعه و فهم ف براي 

 نامه است.پایان

             و بخش آخر با    »     مقدمه «                       داراي بخش اول با عنوان    ،                               نامه، غیر از فصل نخست و فصل آخر              همه فصول پایان

        باشند.   »         خالصه فصل «   یا   »     بندي   جمع «   یا   »     گیري     نتیجه «      عنوان 

ضمن        در بخش  ساختار          و معرفی   ی                 طرح بحثهاي مقدمات           مقدمه،  صل،  صل هم به       ادامه                      محتوي آن ف              آن ف

                  اختصار تشریح شود.

 نامهآرایی پایانصفحه -۲-۲
ست این که  ستی به سعی کنید یکی از مواردي که در اینجا الزم به ذکر ا صات  ٢قلمجاي تنظیم د شخ و م

ستفاده کنید. ٣سبکمتن، از  براي و »فصل«سبکها، از براي عنوان فصلمثالً هاي آماده شده در این جهت ا

 .شودمیاستفاده » تیتر اول« سبکاز  ،عنوان بخش

 (تیتر دوم)دوم زیر بخش سطح  -۲-۲-۱

 هايسبکح باشد که براي آنها از هر بخش از یک فصل، ممکن است خود داراي تعدادي زیربخش تا چند سط

 شود. استفاده می »تیتر سوم«و  »تیتر دوم«

 

 (تیتر سوم ) زیر بخش سطح سوم 

 

 متن -۲-۲-۲

» پاراگراف اول متن« سبکباشد. براي این منظور از  ٤متن پاراگراف اول هر بخش یا زیربخش، بدون تورفتگی

                                                 
background١ 

font٢ 

style٣ 

indentation٤ 
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شها، داراي تورفتگی  شها و زیربخ ستفاده کنید. اما متن پاراگرافهاي بعدي بخ شد. سانتی 5/0به اندازه ا متر با

 استفاده کنید.» پاراگراف متن« سبکبراي این منظور از 

                                             در نوشتن متن اصلی به نکات مهم زیر توجه کنید:

شد. نامه یکسان و داراي اندکل متن پایان قلم • شما متن کل این الگو و پایانفارسی قلمازه یکسان با نامه 

نه  (Nazanin)» نازنین« قلم ـــت  تان قرار  قلماین ». B Nazanin«اس را که همراه این الگو در اختیار

براي متن انگلیسی استفاده کنید، مگر » Times New Roman« قلماز گیرد را در ابتدا نصب نمایید. می

ـــوري، کد برنامه عالئم و، در مورد نمادها ـــی و ص هاي قلمتوانید از که میها و الگوریتم هاتعاریف ریاض

 استفاده نمایید.  قلمیا اندازه متفاوتی براي » Cambria«یا »Symbol« ،»Courier New«، نظیر: مناسب

سی را به  • ستور زبان فار ست خودداريرعایت کنید. از آوردن متنی که ترجمه تحت دقتد د. کنی الفظی ا

 سعی کنید متن شما داراي بیان صحیح و روان فارسی باشد.

ستفاده کنید. فرهنگ لغات انجمن انفورماتیک ایران  • صحیح ا سی  شانی وب از معادلهاي فار  [1]که در ن

 در دسترس است مرجع مناسبی است.

ستفاده از » شودمی«یا » می شود«به کلمه بعد متصل شود. یعنی به جاي  ١فاصلهباید با شبه» می« • با ا

یا  Crtl+Left Shift+2ترکیب کلیدهاي از  ،براي این منظور. نوشــته شــود »شــودمی«فاصــله شــبه

صفحه کلید را انجام میهایافزارنرم ستفاده کنید.ی که کار تنظیم  شبه دهند، ا ستفاده از  صله جا لوي فا

رود را در آخر یک خط قرار گرفته و کلمه مربوطه به ابتداي خط بعدي می» می«لهایی را که وقوع حا

 گیرد. می

 فاصله به کلمه متصل شود.با شبه» هاي«یا » ها« کلمات،در جمع بستن  •

شتباهی که فراوان رایج است، » ات«کلمات فارسی را با  •  و» گزارشات«عربی جمع نزنید. از جمله موارد ا

 باشد.» پیشنهادها«و » گزارشها«است که باید » اداتپیشنه«

 استفاده کنید. «» از  ''یا  "،"در متن فارسی به جاي  •

یا به نحوي بنویسید که نیازي به استفاده از فنی صحیح نیست. -نقطه (...) در متون علمیاستفاده از سه •

 استفاده کنید.» و غیره«از به جاي آن نقطه نباشد، یا سه

ستفاده از کلمات و افعال خودداري کنید. مثالً  • سوم در ا شدمی«به جاي از غلطهاي مر ست«از » با ، به »ا

از » باشــندنمی«و به جاي » اند«یا » هســتند«از » باشــندمی«، به جاي »نیســت«از » باشــدنمی«جاي 
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مراجعه  یجفوالحسن ناب لیفأت» غلط ننویسیم«براي اطالعات بیشتر به کتاب  .استفاده نمایید» نیستند«

 نمایید. 

 از جمالت کوتاه استفاده کنید. معموالً طول یک جمله درست نباید به دو خط یا بیشتر برسد.  •

 به کلمه قبل متصل» «:» ؛«» ،««.» گذاري به صورت صحیح و به جا استفاده کنید. عالئم از عالئم نقطه •

شند. پران شته با صله باید دا صله شده و از کلمه بعد یک فا شه باز از کلمه قبل یک فا تز یا آکوالد یا کرو

شته و به کلمه بعد متصل می شده و از دا سته به کلمه قبل متصل  شه ب شوند. اما پرانتز یا آکوالد یا کرو

 کلمه بعد یک فاصله داشته باید داشته باشند.

سی • صورتی که فار سامی بیگانه را در  سید و در ا صورت بنوی ست، به همان  سوم ا نویس آنها خوانا یا مر

را به همین صورت بنویسید و لزومی به زیرنویس شدن ندارد. » نیوتن«صورت لزوم زیرنویس کنید. مثالً 

 را زیرنویس کنید.» ١کارل آدم پتري«اما 

 بیاورید و دیگر تکرار نکنید.(در اولین استفاده) ها را یکبار زیرنویس •

سب، یعنی به» مثالً«در مورد کلماتی نظیر تنوین را  • ستفاده از کاراکتر منا ست و با ا قرار  ،« ً»صورت در

ست» "«دهید و از  ستفاده  Shift+Qفاده نکنید. براي این منظور از ترکیب کلیدهاي ا سی ا در حالت فار

 کنید.

سی • شده بیگانه را بهنویکلمات فار سی دیگر ترکیب کنید. ب ببندیدجمع طور مجزا سی  ه یا با کلمات فار

 ».سازيمدل« و» هامدل«بنویسید: » مدلسازي«و » مدلها«عنوان مثال به جاي 

 فاصله به هم متصل نمایید.را با استفاده از شبه» سازيپیاده«یا » افزارنرم«کلمات مرکّب، نظیر  •

 هالیست -۲-۲-۳

ستدر مورد  ستفاده کنید. سبکها هم از لی شده ا ستقلمهاي تهیه  متن بوده و داراي  قلمها هم مثل هاي لی

 آورده شده است:دارشمارهو بدون شماره  يهااي از لیستدر زیر، نمونهاندازه یکسان با متن باشد. 

 لیست سطح یک بدون شماره  •

o ست سطح دو بدون شمارهیل 

o لیست سطح دو بدون شماره 

 سطح یک بدون شمارهلیست  •

                      دار به صورت زیر هستند         هاي شماره            همچنین، لیست
                                                 

Carl Adam Petri١ 
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 دارک شمارهیست سطح یل )1

 دارست سطح دو شمارهیل )1

 دارلیست سطح دو شماره )2

 دارلیست سطح یک شماره )2

 هاشکل -۲-۲-۴

شکل صورت نمونه بهها و موارد مشابه) در پایین آنها آورده شود. نمودارها، عنوان و شماره شکلها (شامل طرح

ست ارائه)2-1( شکل« سبککه براي عنوان آن از  شده ا ست» زیرنویس  شده ا ستفاده  حتماً در متن به  .ا

شوند. الزم  صفحه آورده  شکلها در باال و پایین  سعی کنید که  شکل ارجاع داده و در مورد آن توضیح دهید. 

صله در پایین جایی که توضیحات شکل را آورده  اید، خود شکل را بیاورید.جاع دادهاید و به آن ارنیست بالفا

توانید متن را ادامه دهید و حتی بخش جدیدي را شروع کنید و در پایین صفحه اگر شکل کوچک است، می

 شکل را بیاورید. 

 

 [10]با ارجاع به مرجع آنشکلیک نمونه  ) 1-2( شکل

ست، آنرا به باالي صفحه بعد ببرید و باقیمانده صفحه فعلی        ن بعدي          را با متو                                                                             در صورتی که شکل بزرگ ا

                                                  پر کنید، به نحوي که پایین صفحات خالی باقی نماند. 

شکل به آن ارجاع دهید.  ست، آخر عنوان  شده ا شکل از مرجعی برگرفته یا ترجمه  صورتی که      دقت                                                                                    در 
ــد که باید  ــکلها ظاهر خواهد ش ــت ش ــکلها، این ارجاع در فهرس ــت ش                                                                                          کنید که به دلیل ایجاد خودکار فهرس

                                          ارجاعات را از آخر عناوین شکلها حذف کنید.           صورت دستی   به



 
٨ 
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 هاجدول -۲-۲-۵

ست بوده و ستون آخر سمت از جدولها را ستونهاي  ست تنظیم کنید. یعنی ستون اول جدول در سمت را را

ـــود. به ویژه در هنگام ترجمه جدولهاي برگرفته از مراجع دیگر به این نکته  ـــمت چپ قرار داده ش آن در س

 توجه نمایید. 

ست.       ارائه           صورت نمونه   به  )  1 - 2      جدول ( ستونهاي                               عنوان جدول در باالي آن آورده می          شده ا                     شود. عناوین 

                                                                             چین باشد، اما محتوي ردیفهاي جدول اگر کلمات فارسی یا اعداد (فارسی یا انگلیسی)         صورت وسط       جدول به

         ارجاع به                               چین شـود. نکات ذکر شـده در مورد                                        چین شـده، اما اگر کلمات انگلیسـی باشـد، چپ          باشـد، راسـت

                                                   را در مورد جدولها و فهرست جدولها هم رعایت نمایید.               از مراجع دیگر                    شکلهاي برگرفته شده 

 عنوان یک جدول نمونه ) 1-2( جدول

 درصد عنوان ستون ردیف

 1/95 ردیف اول 1

 7/87 ردیف دوم 2

 9/82 ردیف سوم 3

 9/82 ردیف چهارم 4

   

 

 هافرمولروابط و  -۲-۲-۶

روابط و فرمولها را هم  د.یاســـتفاده کن »فرمول«ســـبک، از )1-2(ها، مانند فرمول فرمولروابط و  درج يبرا

 گذاري کنید. شماره

)١-٢( DXX
dt
dX

−= µ 

 .        سازي است        شدت رقیق   D (h-1(               شدت رشد ویژه و   h µ)-1(                 غلظت توده سلولی،   kg/m) 3X (        که در آن

 کد برنامهالگوریتم یا  -۲-۲-۷

شکلها، براي عنوان آنها از » کد برنامه« سبکبراي این منظور از  ستفاده کنید و همانند  س زیرنوی« سبکا

 استفاده نمایید. » شکل
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function testFunc (int x) 
{ 

int i = 0; 
for (int j=1; j <= 10; j++) 

i = i+j; 
return i; 

 } 
 

 یا الگوریتم کد برنامهیک نمونه  ) 2-2( شکل

 مراجع -۲-۲-۸

 ر استفاده کرد.یاز دو روش ز یکیآنها، از  یم دستیتنظ ياز مراجع، بهتر است به جا براي استفاده

 .و سپس استفاده از آن هنگام ارجاع به مرجعبراي هر مرجع  Bookmarkنوشتن مراجع، تعریف  •

ستفاده از امکانات  • د ابتدا مشخصات هر ین روش، بایدر ا براي مراجع: Microsoft Office Word 2007ا

ن روش، عالوه یف شده ارجاع داد. در ایاز مراجع تعر یکیمرجع را وارد نمود و سپس در هنگام ارجاع، به 

ـــماره ـــتانداردها يگذاربر ش  يمتفاوت و مرتب کردن خودکار مراجع، بخش مراجع دارا يخودکار با اس

 Citation and Bibliographyير منویو ز Referenceين کار، از منویا يل خواهد بود. برایشــک يظاهر

اند. براي افزودن این تنظیم شــده IEEEمراجع این متن با اســتفاده از ســبک اســتاندارد شــود.یعمل م

ستاندارد به نرم سبک ا ست که فایل  شاخه  IEEEافزار کافی ا ست همراه این الگو) را در  (موجود در پیو

یک ســـایت  [2]اســـتفاده شـــده اســـت. به عنوان مثال، در این متن، از این روش مربوطه کپی نمایید. 

 یک کتاب است. [5]یک مقاله چاپ شده در کنفرانس و  [4]، یک مجله [3]اینترنتی، 

 

                        به نکات زیر دقت نمایید:               در مورد مراجع، 

 فرمت مراجع یکسان باشد.  و سبک )1

ـــندگان، عنوان، محل چاپ، تاریخ همایش، محل  )2 ـــد. یعنی نام(هاي) نویس اطالعات مراجع کامل باش

صفحات، ن شماره  سال انتشار،  ست که در موقع جستجو در همایش،  شود. ممکن ا شر و غیره کامل  ام نا

ـــتن پایان  نامه ومراحل اولیه پژوهش فایل مربوط به مرجع را از اینترنت بارگذاري کنید. در هنگام نوش

 تهیه فهرست مراجع، با جستجوي مجدد اطالعات فوق را بدست آورید. 

سی  گذاري و ارجاع به مراجعِشماره )3 سی با اعداد فار شماره) ]12[(مثالً: فار  گذاري و ارجاع به مراجعِو 

 . )[9](مثالً:  انگلیسی با اعداد انگلیسی انجام شود

 . کنیدچین چپ را و مراجع انگلیسی نمودهچین راست را در فهرست مراجع، مراجع فارسی )4
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 و مفاهیم مبنایی تعاریف

 يریگجهینت -۲-۳
 شود.  ارائهب آن فصل بندي مطالخالصه و جمعفصل، هر آخر  يریگجهیدر نت

 



 

 

 : 3 فصل

 کارهاي مرتبطبر مروري 
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 مروري بر کارهاي مرتبط

 مقدمه -۳-۱
و  ی، بررساست»قینه تحقیشیبر پ يمرور«ا ی»مرتبط يکارهامروري بر «عنوان  دارايکه ن فصل یهدف از ا

سطح دنیقات دیتحق يهاافتهی يبندطبقه سه راهایگر محققان در  ساییو تع حلهاي موجود، مقای شنا  یین و 

سایل باز یقاتیتحق يخألها ست.١و م سه ا صورت لزوم مقای صل در  شها یا اي بین در آخر این ف حلهاي راهرو

 .گردد ارائهموجود 

 عنوان بخش ... -۳-۲
... 

 عنوان زیر بخش... -۳-۲-۱

 کارهاي مرتبط مقایسه -۳-۳
ند تا دید بهتري نسبت به آنها فراهم شومناسبی کارهاي مرتبط مقایسه بر اساس معیارهاي در صورت لزوم، 

 شود.

 يریگجهینت -۳-۴
 این فصل ...در 

 

                                                 
open problems١ 



 

 

 : 4 فصل

 گیري و کارهاي آیندهنتیجه
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 گیري و کارهاي آیندهنتیجه

 گیرينتیجه -۴-۱
ــ این بخش ــل يمحتوا یبه بررس ــه ارائههدف،  پردازد.یآن م يبندو جمع هاي قبلی گزارشفص اي از خالص

ته ـــت. این یاف حاوي میبخش هاي تحقیق اس ند  ـــرتوا یان مختص لب  ب ـــد. مطا باش جام تحقیق  حل ان مرا

صاص یابد. فقط به پاراگراف ستقل اخت ضوع م شود و هر پاراگراف به یک مو ستیافته ارائهبندي  وردها آها و د

شود و از تعمیم بی سنده  شود. از ب شود. از جداو ارائهمورد نتایج خودداري  عناوین  ارائهل و نمودارها اجتناب 

ي مربوط به ي تحقیق و پیشـــنهاد تحقیقات آتی خودداري شـــود و کامالً در چارچوب و زمینهکلی در حوزه

 تواند یک الی سه صفحه باشد. این بخش می تحقیق جاري باشد.

 مسایل باز و کارهاي قابل انجام -۴-۲
تواند موضوع تحقیقات بعدي محسوب شده و می ١،که مسایل بازعناوین و موضوعات پیشنهاديدر این بخش، 

نامه ارائه دهنده گزارش ســـمینار فعلی یا دیگران باشـــد، هرکدام در حد چند پاراگراف معرفی در قالب پایان

ضیح داده  شده و تو صورت باید ارائه  ضوعات در هر  شود. این مو ضوع معرفی  شوند. ترجیحاً بیش از یک مو

 ر شما به دالیلی که مورد تایید استاد راهنما است، قصد ادامه کار در این حوزه را ندارید.شوند، حتی اگ

 

 نامهنظر براي پایانمعرفی موضوع مورد -۴-۳
ــده براي پایان نامه معرفی می ــوع انتخاب ش ــورتی که در آخرین بخش این گزارش کلیات موض ــود. در ص ش

شکده) می شنهاد پایان نامه (طبق قالب دان شد، پی سمینار را خوب انجام داده با شجو کارهاي  ل تواند تکمیدان

 شده و پیوست این گزارش شود. 

                                                 
open problems١ 
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