راَىمبی تديیه پبیبنوبمٍ داوشجًیبن
با تَجِ بِ اّویت یکساى بَدى پایاىًاهِّا ٍ بِ هٌظَر آشٌایی ٍ آگاّی داًشجَیاى با ًحَُ ًگارش آى
ضرٍری است کِ داًشجَیاى هحترم ًکات زیر را ٌّگام تٌظین پایاىًاهِ رػایت فرهایٌذ

الف  :وحًٌ تىظیم صفحبت مقدمبتی
در پایاىًاهِ ابتذا صفحات هقذهاتی ،قرار هیگیرًذ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8

در اثتذا ٍ اًتْبی ّز پبیبى ًبهِ یک صفحِ سفیذ قزار گیزد.
صفحِی" ثسن اهلل الزحوي الزحین"
صفحِی ػٌَاى فبرسی ( تصَیزی اس صفحِ رٍی جلذ) سطَر ایي صفحِ ثز اسبس ًوًَِ ارائِ ضذُ در پبیبى ایي راٌّوب
تٌظین هیگزدد.
صفحِی تقذین (اختیبری)
صفحِی سپبسگشاری  -ثِ صَرت رسوی ًگبضتِ هیضَد (در یک صفحِ)
صفحِی چکیذُ  -ضبهل خالصِای اس هسئلِ هَرد تحقیق،ثیبى رٍضْبی ثِ کبر گزفتِ ضذُ هَاد،هطبلتًٍ،تبیج
ثذست آهذُ ٍ پیطٌْبدّب هیثبضذ ٍ .تؼذاد کلوبت چکیذُ ًجبیذ اس  333کلوِ تجبٍس کٌذ ٍ اس یک پبراگزاف ًگبضتِ
ضَد.
صفحِ فْزست هطبلت  -ثِ تزتیت ضبهل فْزست هطبلت،ضکلّب ٍ جذاٍل هٌذرج در هتي پبیبىًبهِ است کِ ضبهل
ػٌَاى ٍ ضوبرُ صفحِ هیثبضذ.
صفحِی ضوبرُ  1اس فصل اٍل (هتي اصلی پبیبى ًبهِ )

تَجِ  :هتي اصلی پایاى ًاهِ شاهل هقذهِ -کلیات – بحث ٍ ًتیجِ گیری – هٌابغ هی باشذ .
 .9پیَستّب ٍ ضوبئن (در صَرت ٍجَد)
ٍ .13اصُ ًبهِ (اختیبری)

تًجٍ  :در تديیه ي تىظیم پبیبن وبمٍ اس َیچگًوٍ کبدرَبی تشیئىی ي تذَیت استفبدٌ وگزدد.
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ة  :وحًٌ وگبرش پبیبوٍ
.1

تبیپ یک پبیبى ًبهِ تٌْب در یک رٍی کبغذ  A4صَرت گزفتِ ٍ حبضیِ سوت راست ٍ چپ صفحِ ثب رػبیت با
رػایت  2/5ساًتی هتر اس لجِی کبغذ تؼییي هیضَد (.دقت ضَد فبصلِ ثبالٍ پبییي صفحِ تب شرٍع هتي 3
ساًتیهتر رػبیت گزدد

 .2فبصلِ سطزّب  :فبصلِ -سطزّب ػجبرت است اس فبصلِ ّزدٍ سطز هتَالی در یک پبیبى ًبهِ ( ایي فبصلِ ثبیستی
در توبم هتي پبیبى ًبهِ ثبثت ثبضذ ) .فبصلِ ثیي سطزّب دٍتبیی ثبضذ
.3

برای فًَت فارسی قلن ًازًیي یا لَتَس (فقط یک ًَع فًَت) ٍ برای اًگلیسی قلن Times New Roman
اًتخاب شَد.

ج :پیًستَب
ًبهِّبً ،وًَِی پزسطٌبهِّب ،ثزرسیّب  ،هطبلت هکول  ،آهبر ٍ ارقبم ٍ غیزُ کِ ثِ ًحَی هَرد استفبدُ قزار گزفتِ است ثِ
صَرت پیَستْبی جذاگبًِ آٍردُ هیضَد.در صَرتی کِ ایي پیَستْب دارای هَضَع یب طجیؼت هختلف ثبضذ دستِثٌذی
ضذُ  ،تحت ػٌَاى پیَست الف ٍ ة ٍ … آٍردُ هیضَد اگز در هَقغ ًگبرش هتي رسبلِ السم ثبضذ ثِ ایي پیَستْب اضبرُ ٍ
یب هزاجؼِ گزدد درج ضوبرُ پیَست در داخل ( ) الشاهی است  .آرایص صفحبت پیَستْب ّوبًٌذ ثقیِی صفحبت هتي
صَرت هی گیزد.
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د :تىظیم فُزست مىبثغ
 .1فْزست هٌبثغ ثبیذ ثب رػبیت تزتیت حزٍف الفجب درج گزدد.
 .2فْزست هٌبثغ فبرسی ٍ التیي ثِ صَرت جذاگبًِ تٌظین هیگزدد.

ٌ -وحًٌی ارجبع
ارجبع در هتي پبیبىًبهِ ثبیذ ثصَرت ضوبرُای ٍ در ثیي ( ) قزار گیزد.

تًجٍ ثٍ چىد وکتٍ مُم
الف ًَ -یسٌذُ پبیبىًبهِ ثبیذ در هَاردی اس قجیل ًَع کبغذ ٍ ًَع تبیپ ،تویش ٍ هزتت ًوَدى ،اهالی صحیح کلوبت ثِ کبر
ثزدى قَاػذ ٍ اصَل ًگبرش ٍ دستَر سثبىً ،قطِ گذاری ٍ ػالهبت دیگز تَجِ ٍ دقت کبفی هجذٍل دارد.
ب  -اًذاسُ حزٍف اًتخبثی ( فًَت  ٍ ) 12فًَت  14پزًگ ( ثَلت )
د  -اس کبغذ  A4ثب قطغ  21 * 29/7استفبدُ ضَد.
اٍلیي سطح ّز ثٌذ پبراگزاف ثِ فبصلِ سِ حزف(کبراکتز) خبلی اس کبدر اصلی ضزٍع ضَد )رػبیت سز پبراگزاف).
ٍ  -فبصلِی ثیي دٍ ثٌذ ثزاثز فبصلِ هؼوَلی ثیي دٍ سطز است.
ز  -تقسیوبت فزػی اس هٌتْی الیِ سوت راست ضزٍع ضذُ ٍ اٍلیي سطز آى ،هبًٌذ ضزٍع ثٌذ تبیپ هی ضَد.
ح -ضوبرُگذاری جذاٍل ٍ تصبٍیز ٍ ػٌبٍیي فزػی ثب دٍ یب چٌذ ػذد صحیح کِ ثب خط تیزُ اس ّن جذا ضذُ ثبضٌذ ٍ ثطَر
هسلسل در ّز فصل اًجبم هیگیزد .ضوبرُگذاری جذاٍل در باالی جذٍل ٍ ضوبرُ گذاری تصاٍیر در پاییي ّر تصَیر ثِ
هیشاى یک فبصلِ سطز اس کبدر جذٍل ٍ یب تصَیز اًجبم هیگیزد..
ط -پس اس صحبفی جشئیبت هَضَع ،اسبهی اسبتیذ راٌّوب ٍ ًگبرًذُ پبیبىًبهِ ثز رٍی جلذ آى ثِ سثبى فبرسی ثز رٍی جلذ
راست هطبثق فزم پیَستی سرکَثی ضَد .در ػیي حبل خالصِ هَضَع  ،هطبثق تصَیز سیز ثز رٍی پبیبى ًبهِ سرکَثی گزدد.
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مًسسٍ آمًسش ػبلی خزد ثًشُز

…………………………………………..ػٌَاى پایاىًاهِ

…………………………………………..

استاد راٌّوا:
ػٌَاىً ،ام ٍ ًام خاًَادگی
تَسط:
ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَ

شوارُ داًشجَیی:
**************

فصل  /سال
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