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نامه کارشناسي صورتجلسه دفاع از پايان» 

 «ارشد
 

 

 اطالعات دانشجو:

  999999999شماره دانشجويي: اطالعات تايپ شودنام و نام خانوادگي:

 اطالعات تايپ شودگرايش: اطالعات تايپ شود رشته: و علوم انساني ادبيات :دانشكده

-عنوان پايان

 نامه:

 .اطالعات تايپ شود

 

با حضور اعضاي   --------تاريخ  --------نامه کارشناسي ارشددانشجو در ساعت رساند که جلسه دفاع از پاياناحتراماً به استحضار مي

 محترم جلسه دفاع و نماينده تحصيالت تكميلي به شرح ذيل تشكيل گرديد:

 

 امضاء رتبه علمي نام و نام خانوادگي سمت

  اطالعات تايپ شود اطالعات تايپ شود استاد راهنماي اول

  - - استاد راهنماي دوم

  - - استاد مشاور

  اطالعات تايپ شود شود اطالعات تايپ داور اول

  اطالعات تايپ شود اطالعات تايپ شود داور دوم

  اطالعات تايپ شود اطالعات تايپ شود نماينده تحصيالت تكميلي

 

شرح زير  باشد، بهنتيجه ارزيابي دفاع که منوط به ارائه اصالحات پيشنهادي توسط هيأت داوران حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ دفاع مي

 مورد تأييد قرار گرفت:

 

 نامه:ارزشيابي پايان

                      )                                :قبول ) با درجه:                             و امتياز     فاع مجدد                د غير قابل قبول 

 (14(، مردود)کمتر از 14-99/15توسط)(، م16-99/17خوب)(، 18-99/18سيار خوب)ب(،  19-20عالي): نامهمحدوده درجه بندي کيفيت پايان

 



 ب

 

 نتايج حق مالکيت مادي و معنوي در مورد 

  پژوهش
 

 اطالعات دانشجو:

  999999999شماره دانشجويي: اطالعات تايپ شودنام و نام خانوادگي:

 اطالعات تايپ شودگرايش: اطالعات تايپ شود رشته: :  ادبيات و علوم انساني دانشكده

 .اطالعات تايپ شود نامه:عنوان پايان

مادي  در راستاي تحقق عدالت و کرامت انسانها که الزمه شكوفايي علمي است و رعايت حقوقموسسه هاي پژوهشي و فناوري با عنايت به سياست

ي هااست اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش آموختگان و ديگر همكاران طرح، در مورد نتايج پژوهشو پژوهشگران، الزم  موسسهو معنوي 

 انجام شده است، موارد زير را رعايت نمايند:موسسه هاي تحقيقاتي با هماهنگي نامه، رساله، طرحعلمي که تحت عناوين پايان

 .تاسباشد ولي حقوق معنوي پديدآورندگان محفوظ ميموسسه آن متعلق به  نامه/رساله و درآمدهاي حاصل ازو تكثير پايان حق نشر -

بوده موسسه م نامه/رساله به صورت چاپ در نشريات علمي و يا ارائه در مجامع علمي بايد به ناانتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان -

يت و رعاو با تأييد استاد راهنماي اصلي قيد شود(  پيروزانموسسه آموزش عالي آموخته )آدرس پژوهشگر به صورت دانشجو يا دانش

تي صورت پذيرد. اين موضوع براي تمامي مقاالاخالق علمي در لحاظ نمودن سهم اعضاي مشارت کننده در راهنمايي يا انجام پژوهش 

 االجرا است.گردد، الزمآموختگي منتشر مياز تاريخ دانش قبل يا بعدکه 

صل از نتايج افزار و يا آثار ويژه )از قبيل فيلم، عكس، نقاشي، نمايشنامه( حادانش فني، انتشار کتاب، توسعه نرمثبت اختراع، تدوين  -

 و لحاظ نمودن سهم دانشگاه صورت پذيرد. موسسه نامه/رساله بايد با مجوز کتبي معاونت پژوهشي و فناوري پايان

 تعهد دانشجو:

ر صورت تخلف از نامه/رساله خود رعايت نمايم. دها و نتايج علمي مستخرج از پايانمذکور را در انتشار يافتهشوم کليه نكات بدينوسيله متعهد مي

غيير آن به نام تنسبت به لغو امتياز اختراع، کتاب، دانش فني، اثر ويژه و يا هر گونه امتياز ديگر و دهم تا نمايندگي مي ووکالت موسسه آن، به 

ونه اعتراض گاقدام خواهم نمود و بدينوسيله حق هر موسسه د. ضمناً نسبت به جبران فوري ضرر و زيان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام نماي

بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد  نامه/رساله حاصل کار اينجانب ونتايج اين پايان نمايم که کليهتأييد ميهمچنين  کنم.را از خود سلب مي

مطابق با  موسسه درجات فوق، به تشخيص ام. درصورت اثبات خالف منشده از آثار ديگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کردهداريبرنسخه

آموزشي،  ضوابط و مقررات حاکم )قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تكثير کتب و نشريات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات

صالح يذدر ضمن، مسؤوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع . و انضباطي ...( با اينجانب رفتار خواهد شدپژوهشي 

 .اهد داشتليتي در اين خصوص نخوگونه مسؤهيچموسسه اينجانب خواهد بود و  )اعم از اداري و قضايي( به عهده

 

 تاريخ و امضا                                                          نام و نام خانوادگي دانشجو:

 

 :برداري از نتايج توسط استاد راهنماي اصليمجوز بهره

 شود، بالمانع است:تعيين مي اصلينامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدوديتي که توسط استاد راهنما برداري از اين پايانبهره

 نامه/ رساله براي همگان بالمانع است.برداري از اين پايانبهره 

 بالمانع است.ي اصلينامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنمابرداري از اين پايانبهره ، 

 نامه/ رساله تا تاريخ .................................... ممنوع است.برداري از اين پايانبهره  

 

 م خانوادگي استاد راهنماي اصلي:                                                          تاريخ و امضانام و نا

 



 ج

 

 

 فونت به دلخواه -)اختياري(تقديم به: 

..................................................
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 فونت به دلخواه -)اختياري(تشكر و قدرداني: 

.......................................................................................................... 

 )نكته: تشكر از داوران پايان نامه مرسوم نيست!(



 ه

 

 چكيده

بايد روند  نامه بايد حاوي تعريف مختصري از مسئله به همراه اهداف اصلي آن باشد. سپس     چکيده پايان

، از در متن چکيدهکلي حل مسئئله را ترئريک ک د و پس از آن اهن نتايح حاصئل از تق يک  کر شئ د.     

 تق يک و در صئئ رن نياز به معر ي ح زه ارجاع به م ابع و اشئئاره به جداوو و نم دارها اجت اب شئئ د. 

ش د.  و نتايح نهايي    ط به ارائه روش تق يک مباني تئ ري آن، حداکثر در پاراگراف اوو از چکيده ارائه 

کلمان يا تباراتي که در اين بخش  جت اب شئئ د.ي م ضئئ تان و نتايح کلي او مق ري بسئئ ده و از ارائه

بايد در قالب يک کيده ن چمت  مق ري و مرتبط با م ض ع تق يک باش د.ش د، بايد کامالًت ضيک داده مي

ش د و حجن آن     شته  صفقه  به هيچ وجه کليدي نبايد  کلمانبه همراه پاراگراف ن   .ک د تجاوزاز يک 

 ت اند جايگزين چکيده ش د.مي« چکيده مبس ط»البته با نظر دانرکده، 

 

 .ش نددا ميبا ويرگ و )،( از هن جکليدي که يا تبارن  واژه 6تا  3بين  هاي کليدي:واژه
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 مقدمه

 مقدمه -1-1

هاي الزم به م ظ ر اسئئتانداردسئئازي نق ه ارائه راه مايي ،هدف از ت ظين و تدوين دسئئت رالعمل حاضئئر

شد      نامهتدوين پايان سي ار ش ا ست هاي کار ستفاده از نرم ا زار  .ا سا ت آ يس ورد  اين  ايل با ا  1مايکرو

سخه   س      2010ن ستفاده از اين نرم ا زار و ن ست و با ا شده ا ست.   خهت ظين  ستفاده ا هاي باالتر آن قابل ا

صيه مي  سخه        اگر چه ت  ضر براي ت ظين ن شت نامه حا رج يان از نرم ا زار مذک ر و  ايل نگا ش د که دان

ستفاده ک  د، ولي نهايي پايان ستفاده از نرم     نامه ا رج ياني که تالقم د به نگارش پايان نامه خ د با ا دان

مذک ر  هايهسئئت د نيز بايسئئتي دسئئت رالعمل حاضئئر را در نرم ا زارابه ا زارهاي مرئئيا نرم 2التکس ا زار

 رتايت  رماي د.

نصب هاي زير را  نتنامه بايستي  به م ظ ر استفاده از  ايل حاضر به ت  ان الگ ي آماده براي پايان تذکر:

 نماييد:
B Nazanin 

B Titr 
Lotus 

Zar 
 Fontsرده در پ شه ها بايد آنها را از  ايل  رنصب   نتها در  ايل  ررده م ج د است. براي اين   نت

 کپي نماييد. Control panelدر 

 نامه/رساله مشخصات ظاهري پايان -2-1

 کاغذ و پرينت -1-2-1

سفيد و از ج س مرغ ب    ستفاده در پايان نامه به رنگ  ش د.  A4قطع  باکاغذ م رد ا متن نهايي  انتخاب 

 .يک رو پري ت ش دنامه بايد به ص رن سياه و سفيد و پايان

 صحافي -2-2-1

نامه بايد ضمن رتايت مفاد اين دست رالعمل، پس از تأييد استاد راه ما صقا ي ش د.      نسخه نهايي پايان 

                                                 
1 Microsoft Office Word  

2 LaTex 
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 مقدمه

سخه تعد شده الزم   اد ن صقا ي  شد    نامهبراي پايانهاي  سي ار ش ا ساتيد راه ما و   بايد هاي کار به تعداد ا

کتابخانه مرکزي )يک جلد براي نگهداري و در کتابخانه  و نيز تالوه بر آن، دو جلد براي تق يل به مراور

ر ر(       س اد و مدارک تلمي ک سازمان ا ساو به  سخه يا   و جلد ديگر براي ار شد که اين تعداد تالوه بر ن با

نامه، دانرج  بايد پيش از اقدام به صقا ي پايان   ک د.هايي است که دانرج  براي خ د صقا ي مي   نسخه 

ساتيد راه ما، مدير گروه و مسئ و پژوهري دانرکده      « ن پايان نامهکاربرگ تأييد اصالحا » را به تأييد ا

را  «کاربرگ تق يل پايان نامه»هاي پايان نامه، دانرج  بايستي   برساند. همچ ين، پس از صقا ي نسخه   

ساب را انجام دهد.    س يه ح صيالن  هاي نامهرنگ جلد براي پايان تکميل نمايد و پس از آن مراحل ت تق

 .باشد زيربايد مطابک جدوو  تکميلي

 هاي مختلف نامه در دانرکدهرنگ جلد پايان  ( 1-1) جدول

 رنگ جلد –دانرکده  رديف رنگ جلد –دانرکده  رديف

 دانرکده مه دسي: سبز تيره 2 ايس رمهدانرکده تل م انساني:  1

 

مرخصان   نامه )نسخه صقا ي شده بايد مرخصان م درج در صفقه جلد پايان       و پرت جلد  روي جلد 

سي پايان      رخصان انگلي سي روي جلد و م رت جلد آن  ار ص رن زر  تي اً( نامه پ ش د.   به  شته  ک ب نگا

نام )يا در صئئ رن کمب د جا، قسئئمتي از ت  ان( به همراه  نامهت  ان پايانروي تطف نيز بايد همچ ين 

 .ص رن زرک ب درج ش د به ساو ارائهو ...( و  مه دس ، خانن،)بدون ت اوي ي مان د آقا دانرج 

 ها و نمودارهاشکل -3-2-1

ها و نم دارها بايد به هاي رنگي خ دداري شئئ د. همچ ين شئئکلتا حد امکان بايد از به کار بردن شئئکل

 .اي ت ظين ش ند که در کپي سياه و سفيد کامالً خ انا و واضک باش دگ نه

 برخي نکات ضروري در نگارش پايان نامه -3-1

 از قرار دادن هر گ نه تالمت مثل دو ن طه، کاما و غيره خ دداري گردد. هاپس از ت اوين بخش 
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 مقدمه

 پس از پرانتز يا بال اصله اي ظاهر ش د، ن طه آن جمله پرانتز و يا کروشه ،جملهآخر يک  در اگر

 .آيدکروشه مي

 خالي الزم د و پس از آنها يک  اصله چسبخ د مي از قبل ها و غيره به حرفها، ويرگ ون طه 

 است.

  در تايپ مت ن  ارسي حتماً از ويرگ و  ارسي )،( استفاده ش د. اين ويرگ و با استفاده ازShift+T 

ش د. بر اين اساس، الزم است تا از به کار بردن ويرگ و انگليسي ),( در مت ن  ارسي از تايپ مي

 .حتماً اجت اب ش د Shift+Uطريک تايپ با کليدهاي 

  ش د، ويرگ و الزم و غيره که اوو جمله ظاهر مي“ به هرحاو”،  “سپس”پس از تباراتي چ ن

 است.

  سادگي و وض ح بيان مطالب در پايان نامه بسيار مهن است. به م ظ ر حفظ و حراست از زبان

اصطالحان خارجي در متن پايان نامه اجت اب  به کارگيري کلمان و ازتا حد امکان  بايد ارسي 

)مثاو: آزم ن به جاي تست، روش به جاي تک يک،  استفاده ش د گردد و از معادو  ارسي آنها

 ن آوري به جاي تک  ل ژي، بيري ه )يا حداکثر( به جاي ماکزيمن، کمي ه )يا حداقل( به جاي 

کلمان و اصطالحان خارجي  مي يمن، سازوکار به جاي مکانيزم، قيد و ب د به جاي  يکسچر و ...(.

 در صفقه مرب طه تايپ کرد. پاورقيالتين با قيد شماره به ص رن  ت ان با استفاده از حروفرا مي

 .از چ د بار پاورقي دادن براي يک اسن يا لغت در صفقان مختلف پايان نامه اجت اب ش د 

 ها )و  اصله سطرهاي آنها( همه جا يکسان باشد.اندازه و ن ع قلن براي کليه پارقي 

 ها به هيچ وجه پاورقي داده نر د. دقت ش د در ت  ان بخش 

 .در چکيده  ارسي و انگليسي، استفاده از پاورقي و نيز مرجع دادن مجاز نيست 

 ها در انتهاي صفقه )سطر آخر( نباش د، بلکه در باالي ها و زير ت  اندقت ش د که ت  ان بخش

 صفقه بعدي و پيش از مطلب مرب ط به خ د درج ش ند.

 م دمه”الزم نيست کلمه البته با يک م دمه شروع ش د،  نامهپايان صل ش د هر پير هاد مي “

 در ابتداي  صل  کر گردد.
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 مقدمه

 نامه به ، اطالتان و تباراتي که به چ دين شکل قابل ن شتن هست د در کل متن پايانپارامتر

 ص رن يکسان نگاشته ش د.

  پرهيز ش د.اظهاران گ گ و کلي جمالن ط الني و نيز از 

 را آخر يک سطر “ مي”ت ان قسمتي مثل و غيره نمي“ گرددبرمي”، “ش دمي”ي از قبيل در کلمات

بدون « به»تالوه حروف اضا ه نظير را اوو سطر بعدي ن شت. به “ ش د”و قسمت بعدي، يع ي 

بدون اتصاو به کلمان « مي»همچ ين «. به ص رن»ش ند. مان د اتصاو به کلمه بعدي تايپ مي

ش د مان د تايپ مي ( _و  ctrl)از طريک گر تن همزمان کليد  نين  اصله و با متعاقب خ د

 «.دگردمي»

 کليه واحدها در سيستن هاي  يزيکي دقت ش د که در به کار بردن کميتSI .داده ش د 

 حتماً دقت ش د که واحد کميت( ها بايد با حروف معم ليregularو کميت ) ها با حروف مايل

(Italic .ن شته ش د ) به ص رن « متر»به ت  ان مثاو واحدm  به ص رن « جرم»و کميتm 

 .ش دن شته مي

 مگاپاسکاو،  120هاي تددي، م دار و واحد آن  ارسي باش د، مثال بهتر است جهت گزارش کميت

دقت ش د ت ان از الفباي انگليسي استفاه کرد. مي (psi)متر. در خص ص واحدهايي مثل ميلي 50

Psi  وKN  وMpa و  اشتبتهpsi  وkN  وMPa صقيک است. 

 .کليه اتداد متن پايان نامه به ص رن  ارسي تايپ گردد 

  به نق  اگر شکل يا جدولي از مراجع ديگر کپي شده است بايد در انتهاي ت  ان آنها مرجع

 د.يرگ م رد ارجاع قرارم اسب 

 ش د. اشاره نامهپايانمتن يک بار درحداقل بايد هاي ارائه شده در متن، جدوو ها ولکليه شکبه 

ارجاع به شکل، جدوو يا رابطه لزوماً بايد با  کر شماره آن باشد. از اشاره به شکل، جدوو يا 

 و ... اجت اب ش د.« رابطه مذک ر»، «شکل باال»، «جدوو زير»رابطه با جمالتي مان د 

 ا مراجعي اشاره شده باشد، الزم نيست کروشه و ها به مرجع يها و جدوواگر در ت اوين شکل

 ها  کر ش د.ها يا  هرست جدوومرجع در بخش  هرست شکل
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 مقدمه

 ه شکل يا ها بايد داراي شماره شکل )تابع شماره  صل( باش د. به دنباو شمارها و جدووشکل

 با ش د. ضم اً اگر چ د شکل داراي يک شماره باش د،جدوو، ت ضيک م اسب با آن  کر مي

 ص رن الف، ب، ج و ... بايد مرخص ش ند.ه برچسب  ارسي م اسب ب

  د چسعي ش د بال اصه پس از ارجاع به شکل يا جدوو، شکل يا جدوو مرب طه درج ش د )به 

الب براي هر شکل يا جدوو بقث م اسبي آورده ش د و است باط مطصفقه بعد م ت ل نر د(. 

 شکل و جدوو به خ ان ده واگذار نگردد.

 روع پژوهششنامه و ن طه اً پير هادهاي م اسب براي ادامه کار  کر ش ند. ن طه ق ن پايانحتم-

 باش د.هاي بعدي همين پير هادان تلمي مي

 اره از در گزارش وقايع از چ د زباني )ترکيب گذشته، حاو، آي ده( پرهيز ش د. سعي ش د هم 

رجه د 20آزم ن در دماي م في  يک زبان )گذشته( و به ص رن مجه و استفاده گردد. مثال:

 ابراين سلسي س انجام و سطک شکست نم نه بررسي شد. نتايح گ ياي اين م ض ع است که ... )ب

انيکي ماده و دريا تين ر تار مک ما تق يک کردينجمله زير اشتباه است و نبايد استفاده ش د: 

 تابع درجه حرارن است(.

 جا از  ل( جهت رتايت يک  اختي در تمام متن، همهبراي اسامي جمع غير جاندار )در ن ش  ات

  عل مفرد و يا همه جا از  عل جمع استفاده ش د.

 ص رن صقيک( و نق ه استفاده صقيک از ق اتد ن طهه جهت آش ايي با دست ر نگارش  ارسي )ب-

 ش د.، مطالعه کتب دست ر نگارش ت صيه مي1گذاري

 ه شده( هاي م اسبي )يا کتب مرجع ش اختنامه، لغتهاي تخصصيامروزه در بسياري از گرايش

-ها از معادونامهم ج د است. ب ابراين سعي ش د در ترجمه لغان انگليسي با استفاده از اين لغت

ستفاده ا«  ره گستان زبان و ادب  ارسي»هاي مص ب در هاي ش اخته شده و يا ترجيقاً معادو

ز ک يد. مع ي به سلي ه خ د پرهيي سبک و بيهااي و استفاده از معادوش د. از خ د ترجمه

 همچ ين در تمام متن از يک معادو  ارسي استفاده ک يد.

                                                 
1 punctuation 
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 مقدمه

 نامه را خ د تايپ ک يد )تايپ م ض ع تلمي ت سط ديگران که نا آش ا با سعي ک يد متن پايان

ت ها اص الً جهزيادي ش د. ضمن اي که تايپيست اشتباهانت اند م جر به م ض ع هست د، مي

ک  د(. ت جه نماييد اولين نسخه ا زايش سرتت، از تايپ ن طه، ويرگ و، پرانتز و .... خ دداري مي

نامه، قطعاً آخرين نسخه آن نيست. حداقل سه بار ک ترو درستي متن روي صفقه تايپي پايان

امه شما ت سط نپايانش د حتما متن نمايش و دو بار ک ترو چک پري ت الزم است. ت صيه مي

يکي از دوستان يا يکي از اتضا خان اده به دقت مطالعه ش د و ايرادان آن يادداشت و اصالح 

نامه، مطاب ت شماره صفقان در  هرست گردد. ضم اً الزم است تا پس از اتمام تايپ پايان

 اي که ت  ان مرب طه )يا شکل يا جدوو( در آن آمده است، ک ترو ش د.م درجان با صفقه

  از دوباره کاري، هيچ گاه بدون اجازه استاد راه ما اقدام به صقا ي پايان نامه جهت جل گيري

نامه اکيداً نامه به دلخ اه خ د در حين مراحل تهيه پاياننک يد. همچ ين، از تغيير ت  ان پايان

 خ دداري نماييد.

 اهد ب د که نامه شما مثالي از يک س د تلمي خدر نهايت با رتايت کليه نکان گفته شده، پايان 

 .ن را خ اهد داشتاارزش نگهداري در کتابخانه و استفاده ت سط ساير مق  

 

 

 )شکل نم نه( م سسه آم زش تالي پيروزان  ردوسورودي  ( 1-1) شکل
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 فصل دوم عنوان

 تذکر مهم -1-2

نامه به ( براي ت ظين متن پايانtemplateدر اختيار شئئما قرار گر ته اسئئت، يک الگ ي آماده ) ايلي که 

رود. به بيان ديگر، کليه ت ظيمان الزم براي تايپ متن پايان نامه در همين  ايل اتماو شئئده شئئمار مي

رج يان مي      ساس، دان ست. بر اين ا ضر )بدون نياز به اتما   ا ست يماً از  ايل حا و ت ظيمان  کر ت ان د م

نامه خ د استفاده ک  د. با اين حاو، م ارد سازي متن پايانشده در اين دست رالعمل( جهت تايپ و آماده

 .استم دان به قرار زير نامه جهت اطالع تالقهمرب ط به نق ه تايپ مطالب پايان

 حاشيه صفحه -2-2

پايين، از  و مترميلي 30راست   ت ظين ش د. م دار حاشيه صفقه بايد از سمت     A4صفقه بايد در حالت  

 .متر در نظر گر ته ش دميلي 25و چپ  باال

 شماره گذاري صفحات -3-2

هاي بعدي به شئئ ند. صئئفقهگذاري نميشئئماره الرحمن الرحين،…هاي  رم داخل جلد و بسئئن اصئئفقه

شماره … ه، د، ج، ب، ترتيب با حروف ابجد )الف، شماره   گذاري مي(  صل اوو گذاري با تدد از ش ند.    

ست     شده و تا انتهاي پايان نامه )پي  شماره   شروع  شت. طري ه  ص رتي  ه ب گذاري نيزها( ادامه خ اهد دا

 .هر صفقه قرار خ اهد گر ت پايينخ اهد ب د که اتداد در قسمت وسط و 

 متن اصلي -4-2

براي  ( تايپ شئئ د. ضئئمن اي که regular)معم لي يا  14و اندازه  B Nazaninمتن اصئئلي بايد با   نت 

)معم لي يا   12و اندازه   Times New Romanتايپ کلمان انگليسئئئي در متن اصئئئلي بايد از   نت        

regular   ش د. همچ ين، پاراگراف ستفاده  ست به چپ و      ( ا ص رن را صلي بايد به   Justifiedهاي متن ا

 ت ظين ش د. Multiple 1.2ت ظين ش د. همچ ين،  اصله خط ط بايد به ص رن 

 اهعناوين بخش -5-2

( تايپ شئئ د و زير Boldبه صئئ رن تيره ) 18و اندازه  B Nazanin( با   نت 2-1ها )مثل ت اوين بخش
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 فصل دوم عنوان

 .( تايپ شئئئ د  Boldبه صئئئ رن تيره )  16و اندازه   B Nazanin( بايد با   نت     1-2-1ها )مثل   بخش

  تعريف ش د. After 6ptو  Before 18ptبه ص رن  براي ت اوين بايد( Spacingهمچ ين،  اصله )

 پاورقي -6-2

هاي ترجمه شئئده و چ د پهل ، ت ضئئيک  به م ظ ر ت ضئئيک برخي واژگان، بيان معادو انگليسئئي در واژه 

سامي ا راد خارجي )به م ظ ر کمک به تلفظ صقيک(       کلمان مخفف و نيز بيان  رم ن شتاري انگليسي ا

و پاورقي  10بايد   ارسئئئي . اندازه   نت پاورقي PMV4، 3، ل 2ديرديشئئئ د. مثل مياسئئئتفاده  1از پاورقي

 .باشد 8انگليسي بايد 

 شكل ها -7-2

ضک ت ظين ش د. همچ ين ت  ان شکل         تا حد امکان ها بايدشکل  سياه و سفيد و وا ايد به بها به ص رن 

سط    ش د که مق رها    Regularو  12با اندازه  B Nazaninچين و با   نت  ص رن و ش د. دقت  ي تايپ 

ش د. همچ ين بايد اتداد روي مق رها به اندا      سب با سب و واحد م ا کا ي  زهتم دي و ا  ي داراي برچ

ن و باالي نامه در قسئئمت پائيها و متن پايانها،  رم وها، جدووبين کليه شئئکل. بزرگ و خ انا باشئئد

ها ها و جدووها با خ د شکلها يا جدوواوين شکلشکل يا جدوو يک سطر خالي الزم است ولي بين ت 

 .اي از يک شکل م رد تأييد آمده استدر ادامه نم نه سطر خالي الزم نيست.

 

                                                 
1 footnote 

2
 De Dear 

3
 Luo 

4
 Predicted Mean Vote 
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 فصل دوم عنوان

 

 (PMVن )ا( بر حسب احساس حرارتي ساک PPDنم دار درصد نارضايتي ا راد ) ( 2-1) شکل

 جدول ها -8-2

در باالي   Regularو  12با اندازه    B Nazaninچين و با   نت    ها بايد به صئئئ رن وسئئئط    ت  ان جدوو 

ش د.   ست     نت مطالب داخل جدوو نيز با   نت ت  ان جدوو همخ اني دارد. جدوو تايپ  شايان  کر ا

اي که متن و اتداد داخل جدوو بايد  ارسي باشد و جدوو از راست به چپ خ انده ش د. در ادامه نم نه    

 .از يک جدوو م رد تأييد آمده است

 هيک جدوو نم ن ( 2-1) جدول

 a b c d بيري ه دما کمي ه دما 

 8/12 3/1 35/0 0775/2 1865/0 -9525/0 س ف گرم

 8/16 2/7 49/0 5847/1 0163/0 -1056/0 س ف سرد

 0/17 5/6 47/0 9469/1 0189/0 -2568/1 دي ار سرد

 

 روابط رياضي -9-2

 اي از تايپ صقيک براي روابط رياضي در زير آمده است:نم نه

(1-2) 𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1

 

 و همچ ين،
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 فصل دوم عنوان

(2-2) 𝑚𝑠𝑦𝑠𝐶
d𝑇

d𝑡
= �̇�in − �̇�out 

 روابط رياضي -10-2

ارجاع  هايا زارش د که از نرمنامه، ت صيه ميبه م ظ ر همگ ن شدن نق ه ارجاتان در سراسر متن پايان

ستفاده ش د. همچ ين، قالب انتخابي )    EndNote مان د دهي ، مذک ر ا زار( براي ارجاتان در نرمStyleا

ص ب براي ارجاتان         بايد  ساس، قالب م رکده ت ظين گردد. بر اين ا سط دان شده ت  ص يب  مطابک قالب ت

رکده  شي ه     در دان سي برق و کامپي تر، مطابک  سي و مه د رکده   و بر  IEEE هاي مه د ساير دان ها اي 

شي ه   ست  APAمطابک با  صل پايان ا ست . مراجع بايد پس از آخرين   ها قرار گيرد. نامه و پيش از پي 

( و   نت مراجع انگليسئئي Regularبه صئئ رن معم لي ) 14با اندازه  B Nazanin  نت مراجع  ارسئئي 

Times New Roman  12با اندازه ( به ص رن معم ليRegular )است. 

يد    تذکر:   با نديده      طبک اصئئئ و اخالق تلمي،  به مراجعي که  نداريد( اکيدًا        از ارجاع  يار  يا در اخت يد ) ا

 خ دداري نماييد.

 واژه نامه -11-2

اگر در ن شئئته اصئئطالحان خارجي به ويژه اصئئطالحان   ي به کارر ته که ممکن اسئئت براي خ ان ده  

ص رن      شد، معم الً معادو خارجي آنها به  شته با صفقه  اورقيپتازگي دا آيد. گاه نگارنده ها ميدر پائين 

نامه به صئئ رن واژه. نيز بياورد نامه()در قالب واژه داند اين اصئئطالحان را يکجا در انتهاي متنالزم مي

سمت چپ و معادو     ميالفبايي ت ظين  صطالحان خارجي از  سطراز    ش د و ا سي آنها در همان  هاي  ار

 .سمت راست ن شته ش د

 پيوست ها -12-2

ست  ض ع پايان هاهدف از به کاربردن پي  صلي مي  ، درک بهتر م  ست که آوردن آنها در متن ا ت اند نامه ا

ست     ستگي نمايد. پي  س ره   ها معم الً حاوي جدووايجاد گ صاوير، ن  ها، يا اطالتان ها،  رمهاي آماري، ت

 .اي به آنها اشاره شده استمرابهي است که در متن اصلي به گ نه
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 فصل دوم عنوان

 گليسيچكيده ان -13-2

. متن چکيده انگليسي استهاي تقصيالن تکميلي، ن شتن چکيده انگليسي ضروري نامهبراي تمام پايان

ش د. بيان واژه        شته با ستي با يکديگر مطاب ت دا سي به لقاظ مقت ا باي سي نيز  و  ار هاي کليدي انگلي

 .ضروري است
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 : 3 فصل

 عنوان فصل سوم
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 سوم عنوان فصل

 مقدمه -1-3

 .متن .....

 عنوان اصلي -2-3

 عنوان ثانويه -1-2-3

 .متن ....

 عنوان ثانويه -2-2-3

 متن .....

 

 

 جدوو نم نه ( 3-1) جدول

 a b c d بيري ه دما کمي ه دما 

 8/12 3/1 35/0 0775/2 1865/0 -9525/0 س ف گرم

 8/16 2/7 49/0 5847/1 0163/0 -1056/0 س ف سرد

 0/17 5/6 47/0 9469/1 0189/0 -2568/1 دي ار سرد

 

 .... متن

 

 اي از تايپ صقيک براي روابط رياضي در زير آمده است:نم نه

(1-3) 𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1

 

 و همچ ين،

(2-3) 𝑚𝑠𝑦𝑠𝐶
d𝑇

d𝑡
= �̇�in − �̇�out 
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 سوم عنوان فصل

 

 

 

 

 )شکل نم نه( تليا  ردوس  تلميه  مدرسه ( 3-1) شکل

 متن ...

 متن ...
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 : 4 فصل

 نتايج و تفسير آنها
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 نتايج و تفسير آنها

 مقدمه -1-4

 .متن .....

 عنوان اصلي -2-4

 عنوان ثانويه -1-2-4

 .متن ....

 عنوان ثانويه -2-2-4

 متن .....

 

 

 جدوو نم نه ( 4-1) جدول

 a b c d بيري ه دما کمي ه دما 

 8/12 3/1 35/0 0775/2 1865/0 -9525/0 س ف گرم

 8/16 2/7 49/0 5847/1 0163/0 -1056/0 س ف سرد

 0/17 5/6 47/0 9469/1 0189/0 -2568/1 دي ار سرد

 

 

 .... متن

 

 اي از تايپ صقيک براي روابط رياضي در زير آمده است:نم نه

(1-4) 𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1

 

 و همچ ين،

(2-4) 𝑚𝑠𝑦𝑠𝐶
d𝑇

d𝑡
= �̇�in − �̇�out 
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 نتايج و تفسير آنها

 

 

 

 

 

 )شکل نم نه( باغستان  ردوس  ( 4-1) شکل

 متن ...

 متن ...

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 : 5 فصل

 پيشنهادهابندي و جمع
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 بندي و پيشنهادهاجمع

 مقدمه -1-5

 .متن .....

 عنوان اصلي -2-5

 عنوان ثانويه -1-2-5

 .متن ....

 عنوان ثانويه -2-2-5

 متن .....

 

 

 نم نه جدوو ( 5-1) جدول

 a b c d بيري ه دما کمي ه دما 

 8/12 3/1 35/0 0775/2 1865/0 -9525/0 س ف گرم

 8/16 2/7 49/0 5847/1 0163/0 -1056/0 س ف سرد

 0/17 5/6 47/0 9469/1 0189/0 -2568/1 دي ار سرد

 

 

 .... متن

 

 اي از تايپ صقيک براي روابط رياضي در زير آمده است:نم نه

(1-5) 𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1

 

 و همچ ين،

(2-5) 𝑚𝑠𝑦𝑠𝐶
d𝑇

d𝑡
= �̇�in − �̇�out 
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 بندي و پيشنهادهاجمع

 

 

 

 

 

 نم نه( شکل) آبگرم معدني  ردوس ( 5-1) شکل

 متن ...

 متن ...
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