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 .كِ تايذ تش اػاع زشزية صيش زٌظين ؿًَذ.  ًوَدزمؼين تٌذيّش خاياى ًاهِ سا هي زَاى تِ ػِ تخؾ صيش 

ِ ي اتسذاي خاياى  ًاهِ - الف  كفح

ِ ي هسي خاياى ًاهِ - ب  كفح

ِ ي اًسْاي هسي خاياى ًاهِ  - ج كفح

ِ ي (الف   پاياى ًاهِ ابتذاي صفح

 (عشح سٍي خلذ )ػٌَاى فاسػي -1

 (هؼشفي ّياذ داٍساى)ػٌَاى فاسػي  -2

ِ  تؼن  اهلل الشحوي الشحين -3  كفح

 (16فشم )كفحِ زلَية ًاهِ زَػظ ّيأذ داٍساى  -4

 (24فشم )فشم زؼْذ اكالر خاياى ًاهِ -5

 (اخسياسي)زمذين -6

 (اخسياسي)ػداػگضاسي -7

كلوِ )ٍ ػٌاٍيي خيَػر ّا  (فْشػر هأخز)ػٌاٍيي اكلي ٍ فشػي فلل ّا، ػٌَاى كساب ًاهِ: فْشػر هغالة ؿاهل -8

 (فْشػر دس ٍػظ ٍ تاالي كليِ كفحاذ هشتَط زايح ؿَد

 فْشػر خذٍل ّا -9

 فْشػر ًوَداسّا  -10

  فْشػر ؿكل ّا  -11

ِ ّا  -12  (دس كَسذ اػسفادُ) فْشػر ًمـ

 ِگزاسي ؿًَذ:ًكس ُ  .زوام كفحاذ فَق تايؼسي تش اػاع حشٍف فاسػي يا اتدذ ؿواس

 (1ؿواسُ گزاسي اػذاد اص ) كفحِ چكيذُ خاياى ًاهِ  -13

 : ًكسِ

چكيذُ . تاؿذ (همذهِ، ّذف، سٍؽ كاس، ًسايح ٍ تحث)چكيذُ خاياى ًاهِ تايذ دس تشگيشًذُ زوام فلل ّاي خاياى ًاهِ

 ٍاطگاى كليذي دس اًسْاي چكيذُ 7  زا 3آٍسدى . كلوِ دس يك خاساگشاف ٍ يك كفحِ زٌظين ؿَد250حذاكثش دس 

 .الضاهي اػر



 

ِ ي (ب   پاياى ًاهِ هتي صفح

 .هسي ّش خاياى ًاهِ ؿاهل چٌذيي فلل ٍ ّش فلل ؿاهل چٌذيي تخؾ ٍ صيشتخؾ هي تاؿذ

 کلیات پژٍّص: فصل اٍل

 همذهِ  .1-1

ِ ّاي هدَْل ٍ هثْن ٍ هسغييشّاي هشتَعِ ّوشاُ تا هؼسٌذاذ )تياى هؼألِ .1-2 ؿاهل زـشيح اتؼاد، هؼشفي دليك آى، تياى خٌث

  (ػلوي ٍ خظٍّـي 

 اّوير ٍ ضشٍسذ زحميك  .1-3

 اّذاف خضئي يا فشػي زحميك( اّذاف كلي      ب (الف:       اّذاف زحميك .1-4

ِ ّاي زحميك  .1-5  ػَاالذ يا فشضي

ُ ّا، هفاّين ٍ هسغيشّا .1-6  زؼشيف ػوليازي ( زؼشيف ًظشي      ب (الف:     زؼشيف ٍاط

 (کلیات يا بزرسي هٌابغ يا هباحث ًظزي تحقیق)هزٍري بز ادبیات هَضَع: فصل دٍم

ِ ّاي خيشاهَى هَضَع زحميك. 2-1  تشسػي ًظشي

 تشسػي زحميك ّاي اًدام ؿذُ. 2-2

 چاسچَب ًظشي زحميك. 2-3

 هذل زحليلي زحميك . 2-4

 اسخاع دسٍى هسٌي: 

ُ گزاسي دس داخل خشاًسض  ُ ي اسخاع تِ هٌاتغ دس داخل هسي تا زَخِ تِ ًظش اػساد ساٌّوا تش هثٌاي يكي اص دٍ سٍؽ ؿواس يا  (1)ًحَ

 (.هشاخؼِ تِ تخؾ زٌظين هٌاتغ)هي تاؿذ (1389اػواػيلي،)سٍؽ ًام ٍ ػال دس داخل خشاًسض 

 (هَاد ٍ رٍش کار)رٍش تحقیق: فصل سَم

 سٍؽ ٍ عشح زحميك. 3-1

 فشآيٌذ زحميك. 3-2

 خاهؼِ آهاسي . 3-3

ِ گيشي ٍ حدن ًوًَِ. 3-4  ًوًَِ، سٍؽ ًوًَ



ُ ّا. 3-5 ُ ّا      ب(الف:     (اعالػاذ)اتضاس گشدآٍسي داد ُ ّا(سٍايي اتضاس خوغ آٍسي داد  خايايي اتضاس خوغ آٍسي داد

ُ ّا. 3-6  (اعالػاذ)سٍؽ گشدآٍسي داد

ُ ّا. 3-7  (اعالػاذ)سٍؽ زدضيِ ٍ زحليل داد

ُ ّا: فصل چْارم   (ًتايج)تجزيِ ٍ تحلیل داد

 زَكيف هسغيشّا. 4-1

ِ ّاي زحميك ٍ اسائِ ًسايح. 4-2  تشسػي فشضي

ِ گیزي: فصل پٌجن  بحث ٍ ًتیج

زدضيِ ٍ زحليل ًسايح زحميك . 5-1

 هحذٍدير ّاي خاسج اص اخسياس خظٍّـگش. 5-2

 هحذٍدير ّاي دس اخسياس خظٍّـگش . 5-3

ِ گيشي. 5-4  تحث ٍ ًسيد

ِ ّاي خظٍّؾ. 5-5  خيـٌْاد ّاي تش گشفسِ اص يافس

 خيـٌْادّاي تشاي خظٍّؾ ّاي تؼذي . 5-6

فْزست هٌابغ :فصل ضطن 

 (هزاجؼِ بِ بخص تٌظین هٌابغ) هٌابغ هَرد استفادُ ابتذا هٌابغ فارسي ٍ سپس هٌابغ اًگلیسي 

ِ ّاي (ج    پاياى ًاهِ اًتْاي صفح

ُ ّاي: خيَػر ّا- 1 ّوچٌيي خيـٌْاد هي گشدد هسي . غيشضشٍسي تاؿذ (Data)لؼور اكلي هسي خاياى ًاهِ ًثايذ داساي داد

ُ ّاي زدشتي ًثاؿذ،  چٌيي  ِ ّاي ًشم افضاسي يا چگًَگي تِ دػر آٍسدى هؼادالذ سياضي ٍ اثثاذ آًْا ٍ داد خاياى ًاهِ حاٍي تشًاه

ِ اي هي تايذ خشػؾ ًاهِ دس . هغالثي عثك ًظش اػازيذ ساٌّوا ٍ هـاٍس دس خيَػر ّاي خاياى ًاهِ آٍسدُ ؿًَذ دس زحميماذ خشػؾ ًاه

 .خيَػر ضويوِ ؿَد

ِ ي چكيذُ اًگليؼي- 2  . ايي تخؾ حذاكثش دس يك كفحِ  اسائِ ؿذُ ٍ ّواى زشخوِ چكيذُ فاسػي تاؿذ: (ABSTRACT)كفح

ِ ي ػٌَاى اًگليؼي داخل خاياى ًاهِ   -3 كفح



. طرح انگلیسی پشت جلد 

پیشىُاد می شًود  ((استاد راَىما  ))برای عىًان   Advisor، Thesis:برای صفحٍ پشت جلد ، عبارت َای: ج 

.  پیشىُاد می گردد  ((اعضای َیأت دايران  )) ویز برای Thesis committee Memberعبارت . 

برای رشتٍ َای غیر علًم ( (sc  .M)) .برای رشتٍ َای  علًم اوساوی ي ( (M.A))تًجٍ شًد کٍ حريف - 

اوساوی مًرد استفادٌ است 

 

 پاياى ًاهِ تايپ ضیَُ 

ِ ي تيي خغَط دس هسي خاياى ًاهِ تايذ دليماً  .1  . ػاًسي هسش تاؿذ5/1فاكل

ِ ي تيي ػٌاٍيي تا هسي، لثل اص ػٌَاى  .2  .تاؿذ (pt) خَيٌر24ٍ تؼذ اص ػٌَاى  (pt) خَيٌر30فاكل

ِ ي تيي هسي ٍ خذاٍل ٍ فشهَل ّا ًيض،  .3  .تاؿذ (pt) خَيٌر30فاكل

ُ ي BLotusٍ   BNazaninٍ   Bzarهسي فاسػي خاياى ًاهِ تايذ تا يكي اص فًَر ّاي  .4  اًسخاب ٍ دس هحيظ 14 تا اًذاص

 .  يا تاالزش زايح ؿَد2007ٍسد آفيغ 

ُ ي  Boldػٌاٍيي اكلي تِ كَسذ  .5 ُ گزاسي زايح ؿَد 16 تا اًذاص  .  ٍ تا ؿواس

ُ ي Boldػٌاٍيي فشػي تِ كَسذ  .6 ُ گزاسي زايح ؿَد 14 تا اًذاص  .  ٍ تا ؿواس

ُ ي Boldػٌاٍيي فشػي زش تِ كَسذ غيش  .7 ُ گزاسي زايح ؿَد 14 تا اًذاص  .  ٍ تا ؿواس

 . اػسفادُ ؿَد12تشاي ػٌاٍيي خذاٍل، اؿكال ٍ ًوَداسّا اص ّواى للن اػسفادُ ؿذُ دس هسي، تا اًذاصُ  .8

ُ گزاسي فاسػي ًَؿسِ ؿَد .9 تؼذ اص ػذد فمظ خظ زيشُ )خاٍسلي فاسػي تايذ دس خاييي كفحِ ٍ اص ساػر تِ چح تا ؿواس

 هي تاؿذ، هحاػثِ MHR=220-  كِ دس آى، ػيHRR=MHR-RHRضشتاى للة عثك هؼادلِ - 1: هثال. لشاس گيشد

 . تاؿذ10فًَر آًْا تايذ ّواًٌذ للن هَسد اػسفادُ هسي خاياى ًاهِ اها تا اًذاصُ  (.گشديذ

ُ گزاسي اًگليؼي ًَؿسِ ؿَد .10 تؼذ اص ػذد فمظ خظ زيشُ )خاٍسلي اًگليؼي تايذ دس خاييي كفحِ ٍ اص چح تِ ساػر تا ؿواس

 . تاؿذ9 ٍ تا اًذاصُ Times New Romanفًَر آًْا تايذ - 1:هثال. لشاس گيشد

دس كَسزي كِ آى ٍاطُ زشخوِ فاسػي ًذاؿسِ تاؿذ اكل ٍاطُ دس .ّيچ ٍاطُ تيگاًِ دس هسي خاياى ًاهِ ًثايذ تِ كاس تشدُ ؿَد .11

 .هسي تِ فاسػي ًَؿسِ ؿَد ٍ دس خاٍسلي ّش كفحِ ّن كلوِ اكلي آٍسدُ ؿَد

 ٍ تا فًَر  12للن كليِ كلواذ، اكغالحاذ ٍ اخسلاساذ الزيي كِ دس هسي خاياى ًاهِ ٍ هٌاتغ اػسفادُ هي ؿَد تايذ  .12

Times New Romanتاؿذ . 

 .  تاؿذ A4 ػاًسي هسش يا 21*7/29لغغ كاغز يا كفحِ تايذ  .13

 (. هٌظَس فشٍسفسگي اٍل ّش خاساگشاف اػر)آغاص گشدد  ( ػاًسي هسش 1 ) Indentّش خاساگشاف تايذ تا  .14



 . ػاًسي هسش خاييي زش اص سٍال هؼوَل ؿشٍع گشدد5كفحِ اٍل ؿشٍع ّش فلل  .15

ِ ّا داًـدَياى اص كادس، ّذس، فَزش ٍ  .16  .اػسفادُ ًٌوايٌذ... خْر يكؼاى ػاصي ؿكل خاياى ًاه

هسي يا فشهَل . زواهي هغالة خاياى ًاهِ، هؼادالذ سياضي ٍ ػالئن تكاس تشدُ ؿذُ، هي تايؼر تا كاهديَزش زايح ؿًَذ .17

 تا Ms Wordفشهَل ٍ هؼادالذ سياضي تِ كَسذ يكٌَاخر دس ًشم افضاس . دػر ًَيغ تِ ّيچ ػٌَاى خزيشفسِ ًوي ؿَد

 . ًَؿسِ ؿًَذMs Word Equationاػسفادُ اص 

دس خذٍل اص سػن خغَط ػوَدي اخسٌاب ؿَد، ػسَى اٍل ساػر .  زْيِ ؿًَذMS Wordزواهي خذٍل ّا دس ًشم افضاس  .18

هثال  )دس ضوي زؼذاد اسلام اػـاسي كوير ّاي هـاتِ يكؼاى تاؿذ. چيي ٍ ػٌاٍيي ػسَى ّا ٍػظ چيي زايح ؿًَذ

 (ًوًَِ خذٍل خيَػر).حذاكثش زا دٍ سلن اػـاس تشاي زواهي خذٍل ّا دس ًظش گشفسِ ؿَد

دس كَسزي كِ زلَيشي تِ كَسذ فسَكدي يا اػكي ؿذُ دس خاياى ًاهِ اسايِ ؿَد تايذ كاهال ٍاضح تَدُ ٍ اص كيفير  .19

 (dpi 300).خَتي تشخَسداس تاؿذ

ِ ّاي تاال ٍ خاييي ًيض تايذ 3حاؿيِ هسي اص ػور ساػر ٍ چح ّش كفحِ خاياى ًاهِ  .20 .  ػاًسي هسش تاؿٌذ5/2 ػاًسي هسش ٍ حاؿي

 ( ػغش دس ّش كفحِ 24حذاكثش  )ايي دػسَس ؿاهل هسي، ًوَداسّا ٍ ديگش لؼور ّاي خاياى ًاهِ ًيض هي تاؿذ 

 .صتاى ًَؿساسي خاياى ًاهِ فاسػي هي تاؿذ .21

دس كَسزي كِ يك خظ يا كوسش اػر تِ كَسذ هشكضي ٍ دس . ػٌاٍيي ؿكل ّا ٍ ًوَداسّا دس صيش آى ٍاسد ؿَد .22

 .ؿَد(Justify)كَسزي كِ تيؾ اص يك خظ اػر دٍ عشف زٌظين 

دس كَسزي كِ يك خظ يا كوسش اػر تِ كَسذ هشكضي ٍ دس كَسزي كِ . ػٌاٍيي خذاٍل دس تاالي آى آٍسدُ ؿَد .23

 .ؿَد (Justify)تيؾ اص يك خظ اػر تايذ دٍ عشف زٌظين 

 اًدام ؿذُ ٍ خٌغ كاغز تِ كاس سفسِ دس خاياى ًاهِ اص A4خغ اص زايح هسي خاياى ًاهِ، زكثيش تايؼسي تش سٍي يك كاغز  .24

 . گشهي تاؿذ80يك ًَع ٍ 

ٍ هٌْذػي، كـاٍسصي، داهدضؿكي، خضؿكي ٍ ػلَم خايِ  .25 ِ ّاي فٌي   كفحِ ٍ تشاي 100حذاكثش زؼذاد كفحاذ تشاي سؿس

ِ ّاي ػلَم اًؼاًي هاًٌذ ادتياذ ٍ غيشُ تؼسِ تِ ًظش اػساد ساٌّوا حذاكثش   . كفحِ هي تاؿذ200سؿس

دس كَسزي كِ دس تشخي هَاسد اًذاصُ، ؿكل، خذٍل ٍ يا ًمـِ تضسگسش اص فضاي داخل حاؿيِ تاؿذ، تا كَچك كشدى  .26

ِ ّا سػاير ؿَدA3آًْا ٍ يا تا اػسفادُ اص كاغز  . تِ كَسذ زا خَسدُ حاؿي

تشاي هَخَداذ صًذُ اػسفادُ ؿَد تايذ تِ كَسذ هَسب يا  (الزيي  )دس كَسزي كِ دس خاياى ًاهِ اص ًام ّاي ػلوي  .27

 .زايح ؿًَذ (Italic)ايساليك

ِ اي اػسفادُ ؿَد هاًٌذ زلَيش يك گياُ يا حـشُ، ًوًَِ هيكشٍػكَخي،  .28 ِ اي اص زلَيش يا ًمـ دس كَسزي كِ دس خاياى ًاه

ِ ي هَسد اػسفادُ، همياع اسصياتي الضاهي اػر  .ًمـِ يك ؿْش يا هٌغم

 اػسفادُ ؿَد زا تِ كَسذ - + Ctrl يا  Ctrl+shift+spaceاص دػسَس ... تشاي زايح كلوازي هاًٌذ هي ؿَد، هي سٍد ٍ .29

 .ظاّش ؿَد (هي ؿَد  )يك ٍاطُ ٍاحذ دس هسي 



ُ ّاي دسػي، هماالذ هدالذ غيش هؼسثش .30 هٌظَس ًذاؿسي ّيأذ زحشيشُ ػضَ ّيأذ ػلوي داًـگاُ يا )اػسفادُ اص خضٍ

، سٍصًاهِ ٍ ػاير ّاي ايٌسشًسي غيش هؼسثش تِ ػٌَاى هٌثغ ٍ اسخاع دس خاياى ًاهِ تِ آًْا اص ًظش ػلوي فالذ (هشاكض زحميمازي

 .اػسثاس تَدُ ٍ اػسٌاد تِ آًْا خايض ًوي تاؿذ

 :دس كَسذ ًياص سػاير ًكاذ صيش ضشٍسي اػر. زَكيِ هي ؿَد اص آٍسدى خيَػر دس خاياى ًاهِ خَدداسي ؿَد .31

 .دس كَسذ لضٍم داساي ؿواسُ سلوي تاؿذ -

 ًحَُ اسخاع تِ خيَػر ّا دس داخل هسي ٍ تِ كَسذ خيَػر ٍ ؿواسُ هشتَعِ،  -

ِ ًَيؼي، خذاٍل  - خيَػر ؿاهل هَاسدي هي گشدد كِ تِ ٍضَح تيـسش هَضَع هَسد تحث كوك كٌذ، هاًٌذ كذّاي تشًاه

ُ ّاي عيفي ٍ غيشُ ُ ّاي هَسد اػسفادُ، چگًَگي اػسخشاج هؼادالذ ٍ داد  آهاسي، داد

، تا فًَر ٍ اًذاصُ ػٌاٍيي فلَل ايي تخؾ سا اص ػايش ((خيَػسْا))يك كفحِ خذاگاًِ دس آغاص خيَػر ّا تا ػٌَاى  -

 .تخؾ ّا خذا ًوايذ

 (اخثاسي)فْشػر ػالئن ٍ اخسلاساذ  .32

 . تالفاكلِ دس كفحِ خغ اص فْشػر خذاٍل آٍسدُ ؿَد -

 (اٍل يًَاًي تؼذ الزيي)چيذهاى الفثايي داؿسِ تاؿذ -

 .ػالهر، هؼادل كاهل اًگليؼي ٍ هؼادل فاسػي دس ػِ ػسَى هدضا آٍسدُ ؿًَذ -

 :هـخلاذ خلذ خاياى ًاهِ .33

تشاي داًـدَياى سزهِ اي ٍ سًگ  (گاليٌگَس) هيليوسش تا سٍكؾ چشم هلٌَػي3 زا 2خٌغ خلذ اص همَا تا ضخاهر  -

 تشاي هطکي تشاي داًـدَياى كاسؿٌاػي اسؿذ ػلَم اًؼاًي  ٍ  سًگ قزهزكاسؿٌاػي اسؿذ ػلَم خايِ ، سًگ 

 .داًـدَياى كاسؿٌاػي اسؿذ فٌي ٍ هٌْذػي هي تاؿذ

 .لغغ خلذ ًين ػاًسي هسش تضسگسض اص لغغ كاغز اػر -

ِ ّاي سٍي خلذ تِ كَسذ صسكَب چاج هي گشدد -  .ًَؿس

 .دس لؼور ػغف، ػٌَاى خاياى ًاهِ، ًام ًَيؼٌذُ ٍ ػال ًَؿسِ صسكَب هي ؿَد -

 تاؿٌذ دس كَسذ لضٍم ركش هؼادل آًْا دس ػيؼسن ّاي SIسػالِ تايذ دس ػيؼسن /كليِ ٍاحذّاي هَسد اػسفادُ دس خاياى ًاهِ .34

 .تالهاًغ اػر [ ]ديگش داخل 



 

 

ُ گذاري ضیَُ   :هٌابغ ارائِ ٍ ضوار

ُ گذاري هتي -1  :ضوار

ِ ّاي اتسذاي خاياى ًاهِ ِ ّاي فاسػي تِ زشزية تا حشٍف اتدز/ كفح ِ ّاي  (.....الف،  ب، ج، )سػالِ دس خاياى ًاه ٍ دس خاياى ًاه

ُ گزاسي هي ؿًَذ (…,I,II,III,IV,V)تلَسذ يًَاًي (خاف سؿسِ صتاى اًگليؼي)الزيي ُ گزاسي تا ػذد اص . ؿواس ؿواس

ُ گزاسي ًيض تِ كَسزي خَاّذ تَد . چكيذُ ٍ ػدغ فلل اٍل ؿشٍع ٍ زا اًسْاي خاياى ًاهِ اداهِ خَاّذ داؿر عشيمِ ؿواس

 . دسج هي ؿَد12كِ ؿواسُ دس لؼور ٍػظ ٍ خاييي ّش كفحِ تا للن اػسفادُ ؿذُ دس هسي ٍ اًذاصُ 

ُ گذاري رٍابط رياضي -2  :ضوار

. ّش ساتغِ ٍ يا هؼادلِ سياضي تِ ٍػيلِ دٍ ػذد ٍ زَػظ يك خظ فاكلِ اص يكذيگش دس داخل خشاًسض هؼخق هي گشدًذ

ضوٌاً ؿواسُ سٍاتظ . ػذد ػور ساػر ًـاًگش ؿواسُ فلل ٍ ػذد ػور چح، ًـاًگش زشزية ساتغِ دس ّش فلل هي تاؿذ

هثالً ساتغِ چْاسم دس . سياضي تايؼسي دس لؼور ساػر كفحِ ٍ ساتغِ يا هؼادلِ سياضي دس لؼور چح كفحِ لشاس گيشد

 :فلل خٌدن تلَسذ صيش ًـاى دادُ هي ؿَد

(5-4          )W=F.D  

ُ گذاري جذٍل ّا، ضکل ّا ٍ ًوَدارّا -3  :ضوار

دس ّش فلل خاياى ًاهِ، خذٍل . ّش خذٍل، ؿكل يا ًوَداس تايذ تا ػٌَاى هشتَعِ كِ تشاي آًْا دسج هي ؿَد،  هـخق گشدد

ُ گزاسي هي ؿَد ػدغ هَضَع خذٍل يا ؿكل تالفاكلِ تؼذ . يا ؿكل تا دسج ؿواسُ فلل ٍ خذٍل دس ّواى فلل، ؿواس

ُ گزاسي ركش خَاّذ ؿذ ًَؿسي ػٌَاى يا زَضيح خذٍل دس تاالي آى ٍ زَضيح ؿكل يا ًوَداس دس خاييي آى، )اص ؿواس

ُ گزاسي هي ؿَد3تِ عَس هثال خذٍل ؿواسُ . (الضاهي اػر  : فلل دٍم تلَسذ صيش ؿواس

  3-2(ؿكل يا ًوَداس)خذٍل 

 .حسي الومذٍس اص دسج اػذاد ٍ كلواذ اًگليؼي دس خذاٍل ٍ ًوَداسّا خَدداسي ؿَد

ُ گذاري ػٌَاى ّا ٍ بخص ّا -4  :ضوار

َ ّا ي فَق ٍ اص كل تِ خضء هي تاؿذ ُ گزاسي ػٌَاى ّا ٍ تخؾ ّا ًيض  هغاتك الگ ُ گزاسي صيش . ؿواس تِ عَس هثال تشاي ؿواس

 .ػول هي ؿَد (2-5-3)تخؾ دٍم تخؾ خٌح فلل ػَم تِ كَسذ 

 :ارايِ هٌابغ ٍ هزاجغ -5

تشاي اسايِ هٌاتغ ٍ هشاخغ دس خاياى ًاهِ، داًـدَياى سؿسِ ّاي فٌي ٍهٌْذػي ٍ ػلَم خايِ اص سٍؽ الف ٍ داًـدَياى سؿسِ ّاي 

 :ػلَم اًؼاًي اص سٍؽ ب اػسفادُ ًوايذ



ُ گذاري بزاي داًطجَياى رضتِ ّاي فٌي ٍ هٌْذسي ٍ ػلَم پايِ- الف  رٍش ضوار

تاص  ()دس ايي سٍؽ چٌاًچِ اص هٌثؼي تشاي اسائِ هغلثي اػسفادُ ؿَد، تالفاكلِ تؼذ اص ًگاسؽ هغلة هَسد اػسفادُ، خشاًسض 

دس ايي فشهر هٌاتغ فاسػي  (15)هي گشدد، هثالً خاًضدّويي هٌثغ اػسفادُ ؿذُ تؼذ اص ركش هغلة هشتَعِ، ايٌگًَِ آٍسدُ هي ؿَد

ُ دّي هي گشدًذ ؿاياى ركش اػر اص سٍؽ ديگش . ٍ اًگليؼي اص ّن خذا ًوي ؿًَذ ٍ تِ زشزية اسائِ دس هسي، ؿواس

ُ گزاسي يؼٌي هشزة ًوَدى هٌاتغ تشاػاع حشٍف الفثا اتسذا هٌاتغ فاسػي ٍ ػدغ هٌاتغ اًگليؼي ٍ اسخاع تِ ؿواسُ هٌثغ  ؿواس

 .هَسد ًظش ًيض هي زَاى اػسفادُ ًوَد

 هٌاتغ كساب (1

 (فاسػي)هٌاتغ كساب تشاي يك ًگاسًذُ - 1-1

 .( زايح ؿَد ITALICتِ كَسذ هَسب يا ) ػٌَاى كساب . ػال اًسـاس . ًام خاًَادگي ًَيؼٌذُ، حشف اٍل ًام (15)

 ًام اًسـاساذ، ؿواسُ كفحِ هَسد اػسفادُ

ِ ّا .1389.خؼشٍي، ح (15)  .72اًسـاساذ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ؿْشكشد، كفحِ .ػاي

 (فاسػي)هٌاتغ كساب تشاي دًٍگاسًذُ- 1-2

  .25 ٍ 9، 2كفحاذ . اًسـاساذ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ؿْشكشد  . ًيؼساى . 1389. ًيكخَاُ. ٍ م. خؼشٍي، ح

 (اًگليؼي)هٌاتغ كساب تشاي دًٍگاسًذُ - 1-3

 (15) Walker, J. R. and Taylor. T. 1998. The Columbia guide to online style. New York: 

Columbia univ. Press. 

 هٌاتغ همالِ دس هدلِ يا كٌفشاًغ (2

 ، (ػٌَاى ٍ ػٌَاى فشػي همالِ)ػٌَاى همالِ. 3ػال اًسـاس، . 2ًَيؼٌذُ يا ًَيؼٌذگاى همالِ، . 1 (ؿواسُ داخل هسي) 

ُ ي خلذ، ؿواسُ ًؼخِ هاُ يا . 5، (تِ كَسذ ايساليك زايح ؿَد.../ًـشيِ ػلوي،كٌفشاًغ،)هٌثغ. 4 ٍضؼير ًـش ؿاهل ؿواس

 .كفحاذ. 6فلل ٍ غيشُ، 

ِ  ي هياى خْر گيشي هزّثي ٍ ػالهر سٍاًي ٍ اسصياتي . 1383. زاؿك. تْشاهي، ٍ الف.، ُ.تْشاهي ، الف (15) اتؼاد ساتغ

ِ ي سٍاى ؿٌاػي ٍ ػلَم زشتيسي. همياع خْر گيشي هزّثي  .63-41(:2)34هدل

(15) Calabrese, E. J. and Baldwin.L.A. 1999. Reevaluation of the fundamental dose- 

response relationship. Bio Science 49: 752-32. 



(15) Schwarz, G. J. 2000. Multiwavelength analyses of classical carbon-oxygen novae 

(outbursts, binary stars). PhD thesis. Arizona State Univ. USA. 

 (on line)هٌاتغ تِ كَسذ ايٌسشًسي (3

كساتخاًِ هلي خوَْسي اػالهي . آؿٌايي تا كساتخاًِ هلي ايشاى. 1385. كساتخاًِ هلي خوَْسي اػالهي ايشاى (15)

(. 3/7/1385دػسشػي دس )  http://www.nlai.ir/nli.asp.ايشاى

ُ گذاري بزاي داًطجَياى رضتِ ّاي ػلَم اًساًي - ب رٍش ضوار

: ًحَُ اسخاع دس داخل هسي

 (ؿواسُ كفحِ : ًَيؼٌذگاى ، ػال / ًام خاًَادگي ًَيؼٌذُ): تشاي هٌاتؼي كِ يك يا چٌذ ًَيؼٌذُ داسد .1

  (10 : 1389اسماعیلی،  ) :هثال 

 (،ػال،كفحِ....ًمل اص): تشاي هٌاتؼي كِ اص ًَؿسِ ّاي ديگشاى ًمل ٍ لَل ؿذُ اػر.2

 (،زاسيخ يا زاسيخ دػسشػي تِ كَسذ سٍص،هاُ،ػالhtmlًام خاًَادگي ًَيؼٌذّيا ًام فايل )تشاي هٌاتغ ايٌسشًسي.3

: ًحَُ اسخاع دس لؼور هٌاتغ

 اًدام  ؿَد ٍ هـخلاذ كاهل هٌثغ تِ زشزية حشٍف الفثا آٍسدُ ؿَد ٍ فمظ APAاسخاع هأخز دس لؼور هشاخغ تِ سٍؽ 

. هٌاتغ اػسفادُ ؿذُ دس هسي،دس فْشػر هٌاتغ هَسد اػسفادُ اسائِ ؿًَذ

. ًَتر ٍيشايؾ يا چاج.ًاؿش:هحل ًـش.ػٌَاى كساب.(ػال اًسـاس).ًَيؼٌذگاى/ًام خاًَادگي،ًام ًَيؼٌذُ:كساب.1

. ،ػٌَاى خاياى ًاهِ،ركش خاياى ًاهِ تَدى هٌثغ،داًـگاُ (ػال)ًَيؼٌذگاى ، /ًام خاًَادگي،ًام ًَيؼٌذُ:خاياى ًاهِ.2

كاحة اهسياص،ػال،دٍسُ يا ؿواسُ،ؿواسُ كفحِ .،ػٌَاى همالِ،ًام ًـشيِ(ػال)ًَيؼٌذگاى،/ًام خاًَادگي،ًام ًَيؼٌذُ: همالِ.3

. ّايي كِ همالِ دس آى دسج ؿذُ
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