
 

 ًاهِ کارشٌاسی هعواری الگَی تذٍیي پایاى
 

 

 ًاهِ: . ترتیة صفحات پایاى 

  یه صفحٝ سفیذ 

  تسٓ اهلل 

  ٖرٚی جّذ( ٘أٝ صفحٝ ٔشخصاذ خایا( 

  ٖ٘أٝ صفحٝ زؼٟذ اصاِر خایا 

  )زمذیٓ )اخسیاری 

  )سداسٍشاری )اخسیاری 

   ٗٚاصٜ( 300زا  200چىیذٜ )در یه صفحٝ ٚ تی 

  فٟزسر ٔطاِة 

  ٞاُ فٟزسر شى 

  َٚٞا فٟزسر جذ 

  ٝٞا فٟزسر ٘مش 

  ٘أٝ( ٞای خایاٖ )ٔؼزفی ٔحسٛای فصُ خیشٍفسار 

  ُ(اَٚ، دْٚ، سْٛ ٚ...ٞا ) فص 

  )فٟزسر ٔٙاتغ )طثك اصَٛ ٔٙثغ ٘ٛیسی ٚ تٝ زززیة حزٚف اِفثا 

  یه: ٔذارن ٔؼٕاری  خیٛسر 

  )خیٛسر ٞای دیٍز )اخسیاری 

  ٖجّذ(٘أٝ تٝ اٍّ٘یسی )خشر  صفحٝ ٔشخصاذ خایا 

  یه صفحٝ سفیذ 



  .:تَضیحات 

  ٖ٘أٝ خایاٖ صفحاذ زؼذاد ٚ ٜدسزتزي ٚ تٝ صٛرذ وأال سادٜ تٛ ر،٘أٝ تایذ تذٖٚ واد وّیٝ صفحاذ خایا 

 تاشذ.صفحٝ  150-100تیٗ ٞا  تذٖٚ در ٘ظز ٌزفسٗ خیٛسر

  ( حاشیٝ صفحاذPage Layout - Margins ) تاشذ.سا٘سیٕسز  5/2 تٝ ا٘ذاسٜاس چٟار طزف 

  ٗٞا تایذ اس وّیٝ ٔس ( راسر تٝ چحRight-to-Left Text Directionتٝ صٛر ٚ ) ذJustify  ٓزٙظی

 شٛد.

   15/1فاصّٝ تیٗ سطزٞا ( ّٝتاشذ ٚ تیٗ خاراٌزاف ٞا یه فاصspace ).تاشذ 

  ٗٞای فارسی  فٛ٘ر وّیٝ ٔس B Nazanin 13   6  ٚ زیسزٞای اصّی (bold)B Nazanin 1   زیسزٞای ٚ

 تاشذ.  B Nazanin 1(bold) 4 فزػی

  ٗ21ٞای اٍّ٘یسی  فٛ٘ر ٔس Times New Roman  تاشذ. 

  ٞا تذٖٚ شٕارٜ صفحٝ  شٕارٜ صفحاذ در لسٕر ٚسط ٚ خاییٗ صفحاذ درج ٌزدد؛ صفحاذ لثُ اس فٟزسر

 ٌذاری شٛد. ٞا تا حزٚف اِفثای فارسی شٕارٜ ٚ صفحاذ فٟزسر

   48آغاس ٞز فصُ تا یه صفحٝ خاِی وٝ فمط ػٙٛاٖ فصُ تا فٛ٘ر (bold)B Nazanin  .تاشذ 

  ٕٝٞ ٘أٝ تا ٘ظز اسازیذ رإٞٙا، ٔشاٚر ٚ داٚر زٙظیٓ ٚ اصالح شٛد. یاٖٞای خا ی فصُ ػٙٛاٖ ٚ ٔحسٛای 

  ُٞا دارای ػٙٛاٖ ٚ شٕارٜ ٔشخص در سیز آٖ تاشٙذ. ٞا ٚ ٘مشٝ ٞا، جذَٚ وّیٝ شى 

  ُدار٘ذ، تایذ تٝ صٛرذ رٍ٘ی چاج شٛ٘ذ.رٍ٘ی ٞای  وّیٝ صفحازی وٝ شى 

  ُتایذ دارای ویفیر ٔٙاسة تاشٙذ.٘أٝ  ٞای ٔٛرد اسسفادٜ در خایاٖ ٞا ٚ ٘مشٝ ٞا، جذَٚ شى 

  :٘أٝ خایاٖ -3ٔماِٝ  -2وساب  -1فٟزسر ٔٙاتغ تٝ زززیة حزٚف اِفثا ٚ تا رػایر اصَٛ سیز زٙظیٓ شٛد 

 ساَ ا٘سشار وساب. ػٙٛاٖ وساب. ٔسزجٓ. شٟز: ا٘سشاراذ. ٘اْ خا٘ٛادٌی. ٘اْ.  -1

 ٘اْ خا٘ٛادٌی. ٘اْ. ساَ ا٘سشار ٔماِٝ. ػٙٛاٖ ٔماِٝ. ٘اْ ٔجّٝ. شٕارٜ ٔجّٝ. -2

 .دا٘شٍاٜ زحصیّی. ٔمطغ زحصیّی. رشسٝ ٘أٝ. خایاٖ ػٙٛاٖ .ا٘سشار ساَ ٘اْ. خا٘ٛادٌی. ٘اْ -3

   ٔٙاتغ فارسی ٚ تا رػایر اصَٛ فٛق لزار ٌیزد.فٟزسر ٔٙاتغ اٍّ٘یسی ٚ ٔٙاتغ ایٙسز٘سی ٘یش خس اس 



 «تٝ صٛرذ چاج رٍ٘ی ٚ ٘أٝ ٚ تؼذ اس فٟزسر ٔٙاتغ  خس اس فصَٛ اصّی خایاٖ« خیٛسر یه: ٔذارن ٔؼٕاری

 ٌیزد وٝ تٝ زززیة شأُ ٔذارن سیز اسر: لزار ٔیتا ویفیر 

ٞا؛ ٘ظاْ ٌسسزش سایر؛  سسزسیٞای الّیٕی تاد ٚ ٘ٛر؛ ٘ظاْ دیذ ٚ ٔٙظز؛ ٘ظاْ د آ٘اِیشٞای سایر )زحّیُ -1

 ٞا؛ ػٙاصز شاخص سایر ٚ...( ٞای ٞٛا، صٛزی ٚ تصزی؛ ٕٞجٛاری آِٛدٌی

 ٞٙذسی ٚ حجٕی(ٔفٟٛٔی، ٞای  ٞا ٚ ازٛد ٞای طزاحی )ایذئٌٛزاْ وا٘سدر ٚ ایذٜ -2

 ٞا( ٔمطغ -ٕ٘اٞا  -خالٖ طثماذ  -)سایر خالٖ  A3ٚ تز رٚی تزٌٝ  200/1ٞای دٚتؼذی تا ٔمیاس  ٘مشٝ -3

 خزسدىسیٛ خارجی ٚ داخّی اس دیذ ٘اظز ٚ دیذ خز٘ذٜ( 10ن سٝ تؼذی )حذالُ ٔذار -4

 ػىس اس ٔاور ٟ٘ایی -5

  (ٜتٝ صٛرذ 1صفحاذ لثُ اس فٟزسر ٚ صفحاذ خیٛسر شٕار )ٞا ٚ  چاج شذٜ ٚ صفحاذ فٟزسر رٚ زه

 چاج شٛد. دٚرٚٞا تٝ صٛرذ  فصُ

 ٖ٘أٝ تٝ فارسی تز رٚی جّذ  ای تاشذ. صفحٝ ٔشخصاذ خایاٖ ٘أٝ اس جٙس ٌاِیٍٙٛر تٝ رً٘ سٛرٔٝ جّذ خایا

 ٘أٝ تٝ اٍّ٘یسی تز خشر جّذ تٝ صٛرذ طالوٛب چاج شٛد. ٚ صفحٝ ٔشخصاذ خایاٖ

 ٔجشا ٘سخٝ 3در  ، تایذ٘أٝ خس اس اصالحاذ ٟ٘ایی ٚ زأییذ اسازیذ رإٞٙا ٚ داٚر ٚ ٘یش زأییذ ٔذیز ٌزٜٚ یاٖخا 

 چاج ٚ صحافی شذٜ ٚ تٝ ٌزٜٚ زحٛیُ دادٜ شٛد.

  ٖ2٘أٝ،  ٕٞزاٜ سٝ ٘سخٝ خایا ( ٜ٘سخٝ ِٛح فشزدCD)  ٚ شأُ ٔذارن وأُ تا جؼثٝ ٚ ِیثُ ٔشخصاذ

 ( سیز اسر:Folderٞای ) ٘أٝ تایذ زحٛیُ دادٜ شٛد. ٔحسٛای ایٗ ِٛح فشزدٜ شأُ خٛشٝ خایاٖ

 (word  ٚpdfٔطاِؼاذ )فایُ ٟ٘ایی  -1

 (CAD  ٚ3D)فایُ ٟ٘ایی  ٞا ٘مشٝ -2

 ٞا )فایُ ٟ٘ایی ٚ تاویفیر خٛسسزٞا( شیر -3

 فایُ خاٚرخٛیٙر )فایُ ارایٝ ٟ٘ایی جّسٝ دفاع( -4

 ػىس تاویفیر( 5)حذالُ  ػىس اس ٔاور -5

 ٞا ٚ آ٘اِیشٞای سایر ػىس یا فایُ ٟ٘ایی ایذئٌٛزاْ -6

 ٞا )ٔذارن ٔسفزلٝ ٚ ٔىُٕ( خیٛسر -7
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ًاهِ تعْذ اصالت پایاى

 ..................همطع ................... ........................ رشتِداًشدَی  ............................................ایٌداًة 

گَاّی هی ًواین تِ شوارُ داًشدَیی ................ هرکس آهَزش عالی تیْك،    ..................داًشکذُ 

ارائِ شذُ در ایي پایاى ًاهِ تَسط شخص ایٌداًة اًدام شذُ ٍ صحت ٍ  ّای ٍ طرح کِ تحمیمات

شذُ هَرد تائیذ هی تاشذ ٍ در هَارد استفادُ از کار دیگر هحمماى تِ هرخع  اصالت هطالة ًگارش

ٍ طرح  پایاى ًاهِایي ًواین کِ هطالة هٌذرج در  عالٍُ گَاّی هیِهَرد استفادُ اشارُ شذُ است. ت

تاکٌَى ترای دریافت ّیچ ًَع هذرن یا اهتیازی تَسط ایٌداًة یا فرد دیگری ارائِ ًشذُ  ًْایی

طَر کاهل رعایت ِرا ت هرکس آهَزش عالی تیْكهصَب  تذٍیي هتي پایاى ًاهِ چارچَباست ٍ در 

تحمیك،  کلیِ حمَق هادی هترتة تر ًتایح هطالعات، اتتکارات ٍ ًَآٍری ّای ًاشی ازضوٌا  ام. کردُ

هرکس آهَزش عالی ، ترای ًاهِ پایاى ّوچٌیي چاج ٍ تکثیر، ًسخِ ترداری، ترخوِ ٍ التثاس از ایي

 ًمل هطالة تا رکر هٌثع تالهاًع است.ظ تَدُ ٍ هحفَ كتیْ



 فْرست هطالة

 

 صفحِ                      عٌَاى

 فصل اٍل: )عٌَاى فصل اٍل(

 5 .……………………………………………………………زیسز اصّی  -1-1

 14 ………………………………………………………زیسز فزػی .1-1-1

1-1-2. …………………………………………………………… 28 

1-2- ……………………………………………………………………. 43 

 فصل دٍم: )عٌَاى فصل دٍم(

2-1- ……………………………………………………………………. 72 

2-2- ……………………………………………………………………. 91 

 

 صفحِ                      عٌَاى

21……… ……………………………… )ػٙٛاٖ شىُ یه اس فصُ اَٚ(

12………. ……………………………… اس فصُ اَٚ( ػٙٛاٖ شىُ دٚ)

45…… ………………………………… (ػٙٛاٖ شىُ یه اس فصُ دْٚ)

 

 صفحِ                      عٌَاى

21 .…………………………………… َ یه اس فصُ اَٚ(ػٙٛاٖ جذٚ)

33 ..…………………………………… اس فصُ اَٚ( ػٙٛاٖ جذَٚ دٚ)

21 …………………………………… (ْٛفصُ س یه اسػٙٛاٖ جذَٚ )


