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ػٌَاى :
 فشم صسکَب سٍی خلذ تِ فاسػی فشم داخل خلذ تِ فاسػی تؼن اهلل الشحوي الشحین تقذین (اختیاسی) اقشاس ًاهِ چکیذُ پشٍطُ ًْایی تِ فاسػی تقذیش ٍ تـکش (اختیاسی) فْشػت هطالة فْشػت خذٍلْاً ،وَداسّا ٍ اؿکال هتي پشٍطُ ًْایی ًتایح ٍ تحقیقات آتی پیَػتْا (ضویوِ  ٍ 1ضویوِ )...ٍ 2 هشخؼْا ٍ هاخزّا چکیذُ پشٍطُ ًْایی تِ اًگلیؼی فشم صسکَب سٍی خلذ تِ اًگلیؼی* كفحِ  :1كفحِ داخل خلذ تِ فاسػی
ایي قؼوت دقیقاً هطاتق كفحِ اٍل ساٌّوا ػول ؿَد.
* كفحِ  :2تؼن اهلل الشحوي الشحین
* كفحِ  :3تقذین
دس كَست توایل ،داًـدَ هی تَاًذ پشٍطُ ًْایی خَد سا تِ ؿخلیتی ٍ یا  ...تقذین داسد.
* كفحِ  :4اقشاس ًاهِ (هطاتق تٌذ ج ػول گشدد)
* كفحِ  :5چکیذُ پشٍطُ ًْایی
ّش پشٍطُ ًْایی تایذ تا چکیذُ آغاص ؿَد ،چکیذُ پشٍطُ ًْایی ػثاست اػت اص تحث پیشاهَى هَضَع پشٍطُ ًْایی ،ؿیَُ ّای تحقیق ٍ ًتیدِ کلی.
كفحِ تؼذ :قذسداًی ٍ تـکش
ایي هتي ػثاست اػت اص قذسداًی ٍ تـکش اص کلیِ کؼاًی کِ داًـدَ سا دس ساُ ًیل تِ ّذف کوک ًوَدُ اًذ.
كفحِ تؼذ :فْشػت هطالة
ّش پشٍطُ ًْایی تایذ داسای فْشػت هطالة تاؿذ ،هؼوَالً ایي قؼوت ؿاهل ػٌَاى تخـْای پشٍطُ ًْایی ّوشاُ تا ؿواسُ كفحِ هشتَطِ اػت.
كفحِ تؼذ :فْشػت خذاٍلْا ٍ ؿکلْا
 -ػٌاٍیي پایاى ًاهِ تایذ سػا ٍ هختش تاؿذ.
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دس ایي قؼوت لیؼت خذٍلْا ٍ ؿکلْا تا رکش دقیق ػٌَاى ،ؿواسُ ٍ كفحِ هشتَط دسج هی ؿَد.
فاكلِ خطَط هی تایؼت تِ كَست دٍ تشاتش ٍ یا  1/5اًتخاب ٍ ؿواسُ حشٍف ( Lotus 14تذٍى  )Boldتاؿذ .فاكلِ یک تشاتش هوکي اػت دس
استثاط تا ًقل قَلْا ،پاٍسقی ّا ٍ یا فْشػت هشاخغ هَسد اػتفادُ قشاس گیشد.
کٌاسُ ّای كفحات اص طشف ؿیشاصُ كحافی ًثایذ اص  40هیلی هتش کوتش ٍ  15هیلی هتش دس خْات دیگش تاؿذ.
ؿواسؽ كفحات هی تایؼت اص كفحِ هَضَع پشٍطُ ًْایی ؿشٍع ٍ تِ آخش كفحِ تِ كَست پیَػت ٍ تِ كَست اػذاد ػشتی ؿواسؽ گشدد.
هَاسد صیش (الف )ُ -تایذ دس اتتذای پشٍطُ ًْایی تِ تشتیة هٌظَس گشدد.
الف -كفحِ هَضَع پشٍطُ ًْایی ؿاهل :هَضَع پشٍطُ ًْایی تِ كَست کاهل ،ایي هتي کِ:
پشٍطُ ًْایی اسائِ ؿذُ تِ هَػؼِ داًـگاّی غیش اًتفاػی -غیش دٍلتی دیلواى تشای دسیافت دسخِ کاسؿٌاػی دس گشٍُ هؼواسی ،هاُ ٍ ػال اسائًِ ،ام
هتقاضیً ،ام گشٍُ تخللی آهَصؿی ٍ ّوچٌیي دس قؼوت ؿیشاصُ كحافی ،هقطغً ،ام ًٍام خاًَادگی هتقاضی ٍ ػال اسائِ تایذ ًَؿتِ ؿذُ تاؿذ.
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* تزکشً :ام اػتاد ساٌّوا ٍ هـاٍس دس كفحِ اٍل آٍسدُ هی ؿَد.
ب -فْشػت ،هطالة ٍ صیش هَضَػْای هشتَطِ ،فْشػت خذاٍل ٍ فْشػت تلاٍیش.
ج -كفحِ اقشاس ًاهِ تِ ؿشح صیش:
* ّ -یچ یک اص تخـْای پشٍطُ ًْایی حاضش خْت هذاسج داًـگاّی دیگش چِ دس ایي داًـگاُ ٍ یا داًـگاّْا ٍ هشاکض آهَصؽ ػالی دیگش اسائِ ًـذُ
اػت.
متن پزوژه نهایی
 .1مقدمه:
دس ایي قؼوت ّذفْای هَسد ًظش دس پشٍطُ ًْایی ،سٍؿْاً ،حَُ اًدام تحقیق ٍ طشاحی ٍ تِ دػت آٍسدى ًتیدِ ّا هَسد تحث قشاس هی گیشد .اغلة
هٌاتغ هشٍسی (ً )Litreture Reviewیض دس ایي قؼوت اًدام هی پزیشدّ .وچٌیي رکش اّویت هَضَع تحقیق دس ساتطِ تا تَػؼِ کـَس تَكیِ
هی ؿَد.
تَضیح ػاختاس پشٍطُ ًْایی تا رکش تؼیاس هختلش اص هطالثی کِ دس فللْای هختلف آٍسدُ ؿذُ اػت ،ضشٍسی هی تاؿذ.
 .2فصلها:
دس چٌذ فلل تؼذی تٌا تِ ًظش داًـدَ ٍ تاییذ اػتاد ساٌّوا هطالة هختلف پشٍطُ ًْایی ػاصهاى تٌذی هی ؿَد .دس فلل آخش تِ ًتیدِ ّای تِ دػت
آهذُ ،تحث ٍ تشداؿت ٍ پیـٌْادّایی تا تَخِ تِ اّویت خاف ایي فلل تَضیحاتی تِ ؿشح صیش اسائِ هی ؿَد:
 .3فصل آخز -نتیجه ها ،بحث و بزداشت:
ایي قؼوت تایذ تا تَخِ تِ هطالة ػٌَاى ؿذُ تِ ٍیظُ دس هقذهِ تِ ًگاسؽ دسآیذ ،هقایؼِ ًتیدِ ّای تِ دػت آهذُ تا ّذفْای اص قثل تؼییي ؿذُ دس
هقذهِ ،دػتیاتی ّای ًَیي دس ایي فلل رکش هی ؿًَذ ٍ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس هی گیشًذ .دس ضوي اسائِ دٌّذُ پشٍطُ ًْایی تِ ػٌَاى پیـٌْاد
تشای تحقیقات تؼذی ،تِ طشح چٌذ هَضَع دس ساػتای تحقیق خَد هی پشداصد.
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 .4پیوستها:
قؼوت اكلی هتي پشٍطُ ًْایی ًثایذ داسای دادُ ّا (  )dataغیش ضشٍسی تاؿذّ ،وچٌیي هتي ًثایذ حاٍی تشًاهِ ّای ًشم افضاسی ،یا چگًَگی تِ
دػت آٍسدى هؼادالت سیاضی ٍ اثثات آًْا ٍ دادُ ّای تدشتی تاؿذ ،چٌیي هطالثی تایذ دس پیَػؼتْای پشٍطُ ًْایی آٍسدُ ؿًَذ.
 .5جدولها و نمودارها:
خذٍلْا ٍ ًوَداسّا تایذ تا خایی کِ هوکي اػت ًضدیک تِ هتي هشتَط قشاس گیشًذّ ،ش خذٍل یا ًوَداس تایذ تا ػٌَاى هشتَطِ کِ هؼوَالً دس صیش آًْا
دسج هی ؿَد ،هـخق گشدد .دس ّش فلل ّش خذٍل (ؿکل) تا دسج ؿواسُ فلل ٍ خذٍل دس آى فلل ؿواسُ گزاسی هی ؿَد .ػپغ هَضَع
ؿکل (خذٍل) تالفاكلِ تؼذ اص ؿواسُ گزاسی دسج خَاّذ ؿذ .تِ طَس هثال خذٍل ( 2-3فلل دٍم ؿواسُ )3تِ كَست صیش ؿواسُ گزاسی هی ؿَد.

خذٍل (ؿکل)  2-3پاػخ ػیؼتن تا کٌتشل آداپتیَ
متن پزوژه نهایی
هتي ّش سػالِ ؿاهل چٌذیي فلل ٍ ّش فلل ؿاهل چٌذیي تخؾ خَاّذ تَدّ ،ش فلل سا هی تَاى تا یک هقذهِ کَتاُ آغاص ٍ تا یک ًتیدِ گیشی
هختلش تِ اتوام سػاًذّ .ش فلل تِ ؿکلی کِ دس ریل رکش خَاّذ ؿذ ،ؿواسُ گزاسی هی ؿَد.
مقدمه:
طشح هَضَع تحقیق (ّذف)
هٌاتغ هشٍسی () Litreture Review
سٍؽ تحقیق
خوغ تٌذی ٍ ...
شماره گذاری متن:
ؿواسُ گزاسی تا ػذد اص كفحِ تؼذ اص خلذ ؿشٍع ؿذُ ٍ تا اًتْای پشٍطُ ًْایی (پیَػتْا) اداهِ خَاّذ داؿت .طشیقِ ؿواسُ گزاسی ًیض تِ كَستی
خَاّذ تَد کِ اػذاد (ػشتی) دس قؼوت ٍػط ٍ پائیي ّش كفحِ قشاس خَاّذ گشفت.
شماره گذاری روابط ریاضی:
ّش ساتطِ ٍ یا هؼادلِ سیاضی تِ ٍػیلِ دٍ ػذد هتَػط یک خط فاكلِ اص یکذیگش تویض دادُ ٍ هـخق هی گشدًذ .ػذد ػوت چپً ،ـاًگش ؿواسُ
فلل ٍ ػذد ػوت ساػتً ،ـاًگش ؿواسُ ،تشتیة ساتطِ دس ّش فلل هی تاؿذ.
هثالً ساتطِ چْاسم دس فلل پٌدن سا تِ كَست صیش تایذ ًـاى داد:
()5-4
* مزجعها و ماخذها:
تِ طَس کلی چٌاًچِ اص هٌثؼی تشای هطلثی اػتفادُ ؿَد ،رکش هاخز الصم اػت .دس ایي گًَِ هَاسد هطلة تیي دٍ گیَهِ ( "

") ًَؿتِ هی ؿَد ٍ

تالفاكلِ تؼذ اص آى قالب ] [ تاص هی گشدد ٍ هٌثغ هزکَس تِ تشتیة ػذدی اص اٍل پشٍطُ ًْایی دس آى قشاس هی گیشد .هثالً پاًضدُ ّویي هٌثغ اػتفادُ
ؿذُ تؼذ اص رکش هطلة هشتَطِ ایٌگًَِ آٍسدُ هی ؿَد[15] :
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گاّی اٍقات دس  Litreture Reviewخالكِ ،یک هقالِ کِ تَػط یک ؿخق ًگاسؽ یافتِ اػت ،دس یک خولِ رکش هی ؿَد کِ دس ایٌگًَِ
هَاسد تِ ؿشح صیش اقذام هی کٌین:
آقای سیاضی ] [  ،آسایؾ کٌتشل آداپتَ سا تٌْا ساُ حل کٌتشل ػیؼتوْای ستات هی داًذ.

* چکیده انگلیسی (:)Abstract
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