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کلیک کرده و سپس مراحل زیر را انجام دهید.  

Table tools- Design- Borders-No Borders

جهت نمونه فهرست مطالب در زیر آمده است.

مطالبفهرست
صفحهعنوانشماره

2مقدمه1-1

4ضرورت و اهمیت موضوع1-2

5نتیجه گیري (هر فصل نیازمند مقدمه و نتیجه گیري است )1-3

ندارد(شماره صفحه ندارد)مطالعات پایهفصل دوم: 2-1

: مطالعات تطبیقیفصل سوم3-1
...چهارمفصل4-1

...فصل پنجم و ...5-1

...منابع و ماخذ

نداردشماره  صفحه ندارد) Abstract(چکیده انگلیسی 

به خاطر داشته باشید که صفحات مشخصات، بسم ا... و تقدیم و تشکر شماره گذاري نمیشود. همچنین صفحات چکیده 

فارسی، فهرست (مطالب ، تصاویر ، جداول و نقشه ها)  و پیوست (در صورت وجود) با حروف ابجد شماره گذاري میشود. 

دامه خواهد داشت. شماره صفحات در وسط، پایین صفحه و با فونت شماره گذاري با عدد از مقدمه و تا انتهاي پایان نامه ا

هایی از نمونهبه فارسی قرار داده شود. صفحات چکیده انگلیسی و  مشخصات انگلیسی نیز شماره گذاري نمیشود. 12

فهرست گذاري در صفحه بعد آمده است.



ج

فهرست تصاویر

صفحهعنوان

2موزه گوگنهایم بیلبائو1- 2-2

3-2...................4

4-2....................7

....................12

فهرست جداول

صفحهعنوان

12لیست کاربري هاي موجود در موزه2-2

45برنامه فیزیکی1- 2-2

2-2 -2.................56

2-2 -3...............71

2-2..............80

فهرست نقشه ها

صفحهعنوان

87پالن هاي طراحی شده موزه5-1

90نماها2- 5-1

97مقاطع3- 5-1

....................99



د

هافهرست عالیم و نشانه

عالمت اختصاريعنوان
nفرکانس طبیعی

dورودي اغتشاش خارجی

ضریب میرایی

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



1

مقدمه-1فصل

هر بخش بایستی داراي توضیح و متن باشد و همچنین کمتر از یک پاراگراف نباشد.

پیشگفتار-1-1
و و پژوهشگر با فراگرفتنباشدیها ماصول، قواعد و روششناختمستلزمکهاستدانشی، کار دیگريمانند هرتحقیق

جدید و مفید در سایۀنتایجبهو دستیابیخویش تحقیقاتیدستاوردهايبهبر اعتبار بخشیدن، عالوهاصولآنکردنقبول

شاملقسمتاینیابد.نیز توفیقخود یا دیگرانپیشینيخطاهایمترمبسا به، چهوقفهمستمر و بیجستجو و کاوش

ذکربانامهپایانساختارباشد. توضیحآن میازحاصلنتایجوتحقیقانجامنحوهوروشهانامه،پایاندرمورد نظراهداف

.استضروريبخشاینمختلف، درفصلهايازمطالبیمختصر

باوآغازمقدمه کوتاهیکبابایدفصلهربود.خواهدبخشچندینشاملفصلهروفصلچندینشاملنامهپایانهرمتن

خواهددادهآن توضیحبارهدربعديبخشدرکهشکلیبهبایدفصلهر(الزامی).رسداتمامبهمختصرگیرينتیجهیک

دستهمختلفچند فصلدرنامهپایانمختلفمطالبراهنمااستادتأییدودانشجونظربهبناگردد.گذاريشمارهشد،

هر فصل ممکن است شود.پرداختهالزم،پیشنهاداتوبحثآمده،بدستنتایجبهبایستیآخرفصلدرگردد.میبندي

داراي چندین عنوان اصلی و فرعی باشد. براي هر فصل و عنوان چه اصلی و چه فرعی بایستی متنی در نظر گرفته شود. 

معنا که هیچ فصلی و عنوانی بدون متن در پایان نامه نیاید.بدان

دستورالعملالگو و هدف از این - 1-2
و کارشناسینامهپایانتدوینچارچوبو استاندارد نمودنجامعالگوییبهیاز تهیه این دستورالعمل، دستیاباساسیهدف

اي تدوین شده است که دانشجو خواهد توانست از آن بعنوان یک الگو استفاده فایل حاضر به گونه.ارشد استکارشناسی

است. علمیمبحثیکتنظیمونگارشنحوهبادانشجونمودنآشنااصلدرنامه،پایانهرنگارشاهدافازیکینماید. 

نمودارها، وجداولتصاویر،فهرستمطالب،فصیلیتفهرستفارسی،بهنامهپایانچکیدهشاملاستاينوشتهپایان نامه

و بحثنتایج،عملیوتحقیقیعملکردتئوري،اطالعاتآخرینوشدهانجامکارهايبرمروريمختصر،تاریخچهومقدمه

وراهنمااستادنظارتوهدایتباودانشجوتوسطکهانگلیسیبهنامهپایانچکیدهوپیشنهادات، فهرست منابع و مآخذ

تذکراترعایتنامه ها،پایانبینهماهنگیرعایتشود. برايهمکاري استاد مشاور (درصورت داشتن) تنظیم و تدوین می

.استالزامیدانشجویانجانبازذیل
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ساختار بیان مطالب-2فصل

فصول و نکات کلی ساختار بخش هاي پایان نامه به شرح ذیل میباشد. این ساختار شامل ترتیب قرارگیري بخشها، شرح 

متن پایان نامه میباشد.

و ترتیب آنهاپایان نامهبخش هاي - 1- 2
هاي زیر به ترتیب ذکر شده باشد:پایان نامه باید حاوي بخش

یصفحه عنوان فارس- ١

صفحه بسم اهللا.2

نامه)صفحه تاییدیه هیات داوران (براي پایان.3

صفحه تقدیم (اختیاري).4

صفحه تقدیر و تشکر (اختیاري).5

کلید واژه)5تا 4کلمه به همراه 200فارسی (حداکثر چکیده .6

هاها، عنوان فهرست مراجع و پیوستفهرست مطالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصل.7

ها (در صورت وجود)فهرست جدول.8

ها (در صورت وجود)فهرست شکل.9

فهرست عالیم و اختصارات (در صورت وجود).10

متن اصلی .11

پیوست ها (در صورت وجود).12

فهرست مراجع.13

نامه انگلیسی به فارسیواژه.14

نامه فارسی به انگلیسیواژه.15

یانگلیسيبه همراه کلمات کلیدیچکیده انگلیس.16

صفحه عنوان انگلیسی.17

فصول متن اصلی گزارش-2- 2
باشد:میمثالی از عناوین فصول مختلف به شرح زیر 
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بحث و بررسیبا مرجع دهی فراوانو(در این فصل از آوردن معادالت ریاضی پرهیز شود و فقط بصورت بیانیمقدمه-1

)انجام گردد

(مقدمه ي مقدمه، پیشگفتار نام دارد)پیشگفتار- 1-1

تاریخچه- 1-2

(مرور کوتاه و بررسی نقاط ضعف و قوت روشها)هاي نوینشیوه- 1-3

هدف از انجام تحقیق- 1-4

نامه)پایاننوآوري تحقیق (براي - 1-5

ساختار گزارش-1-6

(تنها به طور مختصر مواردي ارائه شوند که مستقیماً در فصول مورد نیاز با انتخاب عنوان مناسباولیهارائه مفاهیم-2

).اندنشدهبه سبک مورد نیاز مدون گیرند و در کتابهاي درسی انتهایی مورد استفاده قرار می

مقدمه- 2-1

2-2 -...

نتیجه گیري- 2-3

تحقیقات جدید مرتبطجزئی بررسی -3

مقدمه- 3-1

نقد، و مقایسه آخرین فعالیتهاي مرتبط انجام شده و به روز- 3-2

3-3 -...

بررسی زمینه هاي کاربردي موضوع- 3-4

ارائه شده در این فصل)هاي ت(مقایسه جزئی و نتیجه گیري از فعالینتیجه گیري- 3-5

روش جدید پیشنهادي با انتخاب عنوان مناسب (براي پایان نامه)ارائه -4

مقدمه- 4-1

4-2 -...

ارائه شده در این فصل)هاي تنتیجه گیري  (مقایسه جزئی و نتیجه گیري از فعالی- 4-3

شبیه سازي (در پایان نامه  براي تأیید نتایج تئوري بدست آمده در فصل قبل)-5

گیري و پیشنهاداتنتیجه- 6

ارائه شده در فصول قبلی)هاي تنتیجه گیري (مقایسه کلی و نتیجه گیري از فعالی-1- 6

)تحقیقاین ادامهنهادات (لیست فعالیتهاي باز تحقیقاتی در راستايپیش-2- 6
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نکات کلّی در نحوه بیان-3- 2
در ارائه متن، نکات زیر را رعایت کنید:

اي ممنوع!جمله. پاراگراف یک پاراگراف حتماً از چند جمله تشکیل می شود.1

اي نباشند.جمالت غیر حرفه اي و محاوره.2

به یک پاراگراف، تمام افعال به یک صورت (معلوم یا مجهول) استفاده شود.در جمالت پی در پی مربوط .3

جا یافت طور متمرکز تنها و تنها در یکهبمتن ارائه شده پیوستگی مفهومی داشته باشد و مطالب یک موضوع .4

شود.

از آوردن جمالت تکراري (حتی از نظر مفهوم) خودداري شود..5

در صورت هاي تجاري پرهیز گردد.نامتبلیغ ذکر نام افراد و از ،تحقیقاتی گزارشعلمی و به منظور حفظ جنبۀ .6

.نمودبه فعالیت افراد (بجاي خود افراد) اشاره ،مرجعشمارة ذکر با تواننیاز می

هیچ پاراگرافی که اشاره به کار دیگران دارد نبایدبا اثبات آن ارائه شود. همچنین همراه نوآوري دانشجو بایستی .7

بدون مرجع دهی ارائه شود.

نوآوري دانشجو باید کامالً از کار دیگران جدا شده باشد. دستاوردهاي دیگران باید صرفاً در فصول ،نامهدر پایان.8

طی ارائه در،در صورت نیاز. و در فصول انتهایی منحصراً نوآوري دانشجو ارائه گرددمعرفی شده اولیه و بطور مجزّا

به معادالت فصول قبلی اشاره گردد.از تکرار معادالت، با ذکر شماره با پرهیزنوآوري، 

فصول بعدي حسب ارتباط بیان گردیده است به دقّت رعایت گردند.الي بهالنکات نگارشی که در .9

ن تحقیقات محققان و نویسندگاپایان نماه ها، تصاویر، جداول و نمودارهایی که از کتابها، مقاالت، آمار سازمانها، .10

دیگر در پایان نامه گنجانده شده است بایستی با رفرنس دهی ارائه گردد. بدین منظور پس از شماره و عنوان 

پرهیز از ارائه منبع چه از متن و چه از تصاویر و جداول دیگران به منزله جدول یا تصویر ذکر منبع ضروري است.

تقلب ادبی است و با دانشجو خاطی برخورد خواهد شد.
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نگارشسبک-3فصل

این بخش سبک ها را در نرم افزار ورد توضیح میدهد. الزم به ذکر است که براي فایل ورد که اکنوندر دسترس دارید تمامی 

این سبک ها تعریف شده و نیازي به تعریف مجدد سبک ها نیست و تنها با کپی فایل خود میتوانید متن پایان نامه خود را 

ان پس از کپی، فایل خود را مجددا چک کنید.به فرمت دراورید. لفا جهت اطمین

مقدمه- 1- 3
یا بخشی از آن که آورد که در صورت نیاز به تغییر تنظیمات متناستفاده از سبک این قابلیت را براي نویسنده فراهم می

کافی است هاي مختلفی از متن وجود داشته باشد (بعنوان مثال نوع قلم، اندازه، تورفتگی و ...) فقطممکن است در مکان

،هایی از متن که از آن سبک استفاده شده باشددر بخشصورت خودکارسبک مربوطه اصالح شود تا تغییرات مورد نظر به 

اعمال گردد. 

هاي تعریف شدهدیدن سبک-1-1- 3

کلیک Homeدر منوي را stylesتوان مربع کوچک در گوشه پایینی سمت راست هاي تعریف شده میبراي دیدن سبک

شود. باز میStylesا انتخاب گزینه مزبور در سمت راست صفحه کرد. ب

مورد نظر روي متناعمال سبک-1-2- 3

و سپس روي نام براي اعمال سبک مورد نظر روي بخش مورد نظر متن کافی است که آن بخش از متن را انتخاب کرده 

سبک مورد نظر کلیک کرد. 

تولید یک سبک جدید-1-3- 3

تالش کنید از تغییر دادن دستی پاراگرافها بپرهیزید، و در صورت نیاز به یک فرمت جدید، پس از تغییر دستی یک 

انجام styleزیر پنجره Newstyleپاراگراف، آنرا بصورت یک سبک جدید تعریف نمایید. این کار را با انتخاب آیکون 

یباً کامل است، نیازي به این کار ندارید.هاي این فایل تقردهید. البته با توجه به اینکه سبک

سبک نگارش متن-2- 3
سبکدو . اینوجود داردNewParagraphو Normalهاي با نامسبکتوان دید که دو ها میسبکبا توجه در پنجره 

اند. براي نوشتن متن یک پاراگراف اختصاص داده شده
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شروع پاراگراف-2-1- 3

استفاده کرد. NewParagraphسبکبراي شروع یک پاراگراف جدید الزم است از 

ادامه یک پاراگراف-2-2- 3

کند. گاهی اوقات خاتمه یافته تلقی میEnterبا فشردنها راپاراگرافWordمایکروسافت دانید نرم افزارهمانطور که می

استفاده کرد. از نظر نگارشی متن تایپ شده Enterشکل از الزم است در یک پاراگراف به دالیلی مانند تایپ فرمول و یا

ي پاراگراف را نداشته باشد. در بعد از فرمول باید داراي خواص متن قبل باشد و در ضمن مواردي مانند فرورفتگی در ابتدا

استفاده کرد.Normalسبکاز چنین مواردي الزم است 

ناب کنید. بین کلمات داخل پاراگرافها بیش از یک فاصله نباشد. فواصل از قراردان سطور خالی و اضافی در طول متن اجت

خالی را با استفاده از جستجو پیدا نموده و حذف کنید.هاياضافی و سطر

تایپ شدهل قباز پاراگراف هاي سبکتصحیح -2-3- 3

و سپس از قرار دهیدپاراگراف در داخلاید، کافی است موس را کردهیک پاراگراف که قبالً تایپ سبکبراي تصحیح اصالح 

ی که از قبل پاراگراف داشته را پیدا سبککه ابتدا نوع ستامربوطه را انتخاب کنید. راه سریعتر اینسبک،سبکپنجرة 

کند. میرا انتخاب کنید. این گزینه تمامی پاراگرافهاي مشابه را پیدا select all، سبککنید و با زدن دگمه سمت راست 

همگی پاراگرافهاي انتخاب شده تغییر یابد.سبکمربوطه را انتخاب کنید تا سبک،سبکسپس از پنجره 

قلم-3- 3
Timesیسیو قلم انگل12با اندازه BNazaninیفارسمورد استفاده در تمامی متن، یکنواخت و قلم1نوع قلم

New Roman وِشتپادر 10در متن و اندازه 12با اندازهتواند متفاوت باشد. نوع و اندازه قلم براي عناوین میمی2هرن

فرعی از قلم . و براي عناویناستفاده گرددو بولد(ضخیم) 16با سایز BNazaninاصلی از قلم براي عناوین .انتخاب شود

BNazanin جهت عناوین فرعی تر از قلم استفاده گردد. و ضخیم ١٤با سایزBNazanin ولی نازك 14با سایز

نکته ده شده است.و در شماره گذاري تیترها از اصلی به فرعی تمامی این موارد جهت نمونه آوردر این فایل استفاده گردد. 

Enterمیباشد. متن بالفاصله و به فاصله یک  سانت 1.5مهم دیگر فاصله بین خطوط است که بایستی براي کل متن 

1 Font
2 Footnote
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شماره گذاري به و )( به صورتبایستینحوه نکته گذاريدرمتن پایان نامه،همچنین می آید. ازعنوان اصلی و یا فرعی

نکته گذاري به شکل دیگري در متن استفاده نگردد.از .....) باشد و 3. و 2. و 1(صورت

بنديصفحه-4- 3
) تایپ شوند.A4متر (یسانت21×7/29رو بر روي کاغذ سفید مرغوب با ابعاد یکگزارش به صورتهاي تکلیه قسم

هاحاشیه صفحه-4-1- 3

2پایینی صفحه لبه تاو5/2، چپ و راست باالییفاصله متن تا لبه. باشد1تک سطردر کلّ متن بصورتفاصله سطرها 

ها باید در حاشیهاین .از سمت راست در نظر گرفته شود2سانتی متري براي شیرازه5/0باشد البته یک فاصله مترسانتی

ها باشد، ها بزرگتر از فضاي داخل حاشیهها یا جدولگزارش رعایت شوند. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکلسرتاسر

(بصورت تاخورده) حاشیه رعایت شود.A3با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ 

هاگذاري صفحهشماره-4-2- 3
.شوندگذاري نمیها شمارههیچکدام از صفحات قبل از فهرست.1

ت عالیم و ها شامل فهرست مطالب، فهرسشوند. فهرستگذاري میبا حروف ابجد شماره"هافهرست"صفحات .2

باشد.) میوجود) و فهرست اشکال (در صورت وجود)، فهرست جداول (در صورت ها (در صورت وجودنشانه

یابد. از اولین صفحه (مقدمه) آغاز شده و تا آخرین صفحه متن فارسی ادامه میفارسیگذاري با اعدادشماره.3

ه صفحات باید در وسط و چسبیده به قسمت فوقانی حاشیه پایین صفحه درج شود.رشما

نامه باید شماره گذاري شوند.کلیه صفحات متن اصلی پایان.4

مشخصات جلد گزارش نهایی- 4-3- 3
.میلیمتر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) باشد3تا 2جنس جلد از مقوا با ضخامت .1

قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ باشد..2

چاپ شوند.به تفکیک رشته ها در ذیل یا زرکوبکوب نقره نوشته هاي روي جلد به صورت .3

چاپ شوند.یا زرکوب نقره کوبدر قسمت عطف، عنوان گزارش، نام نویسنده و سال به صورت .4

براي پایان نامه با توجه به رشته هاي تحصیلی و مقاطع به شرح زیر است:رنگ جلد.5

1 Single line
2 Gutter
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سبز و نقره کوبکارشناسی عمران:

سورمه اي و نقره کوبکارشناسی معماري و شهر سازي:

قهوه اي و زرکوبکارشناسی برق:

خاکستري و زرکوبکارشناسی کامپیوتر:

بنديفصل-5- 3
جهت انجام این تقسیم بندي در عنوانهاي در این بخش شرح داده شده است.نحوه شماره گذاري فصل ها و زیر بخشها

فصول از ترتیب و راهنماي زیر استفاده نمائید.

هاها و زیر بخشگذاري بخششماره-5-1- 3

شوند، به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن گذاري به عدد شمارهباید ها و زیر بخشهابخش

شود مانند: آورده

است. 3از فصل 2از بخش 4بیان کننده زیربخش 4- 3-2

است. 3از فصل 2از بخش 4از زیربخش 1بیان کننده زیر بخش 4-1- 3-2

توان به چند سطح تقسیم بندي کرد.متن گزارش را میدر حالت کلی 

استفاده کرد. بعنوان Heading1سبکها است. براي این بخش متن باید از سطح اول که شامل عناوین فصل.1

که با شماره مشخص شده است از این دسته است."شیوه نگارش"بخشمثال عنوان

استفاده کرد. Heading2سبکاست. براي این بخش متن باید از زیر فصلاولین سطح دوم که شامل عناوین .2

که با دو شماره مشخص شده است."گذاريشماره"زیر بخش بعنوان مثال 

.اندشدهدر این فایل الگو تعریف سطوح بعدي نیز به همین ترتیب .3

هاها و شکلجدول- 6- 3
که کپی تهیه شده از ايهباید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به گونهال) و جدوهایها (تصویرها، نمودارها، منحنتمامی شکل

خودداري شود Bitmapتالش شود تا جایی که ممکن از وارد کردن شکلها بصورت آنها از وضوح کافی برخوردار باشد.

یابد. شکلها میچون حجم آن باال و کیفیت آن کم است و در صورت تغییر طول و عرض آن کیفیت آن به شدت کاهش 

باشد، و اگر این با کلیک سمت راست بر روي آن و قابل ویرایش جزء به جزء drawing objectsاالمکان بصورت حتی
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باید MATLABنمودارهايمنتقل شود که داراي حجم نسبتاً قابل قبولی است.jpegامکان پذیر نبود، تصویر بصورت 

به ویرایشگر منتقل شود.metaبصورت 

مرجع دهی در انتهاي عنوان شکل یا جدول براي تمامی شکلها و جداولی که از مرجع دیگري اقتباس شده الزم است. 

ها قبل از محلّ قرارگیري ها و جدولره مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر گردد. همچنین الزم است به کلیه شکلشما

عنوان شکل کمتر از یک خط و ترجیحاً نیم خط و بصورت جمله خالصه شده آنها در متن، با ذکر شماره اشاره شده باشد.

تر از یک خط و ترجیحاً نیم خط و بصورت جمله خالصه شده عنوان شکل کمباشد. بقیه توضیحات در متن آورده شود.

خط شد فاصله خطوط از 2عنوان جداول و تصاویر بیش از به ناچاردر صورتیکه باشد. بقیه توضیحات در متن آورده شود.

تصاویر در پایین و شماره و عنوان اندازه تصاویر و جداول از حاشیه تعیین شده بیرون نزند..سانت در نظر گرفته شود1هم 

جداول در باالي جداول قرار میگیرد. تصاویر و جداول موجود نیز همگی بایستی در مرکز صفحه قرار گیرند. اگر جداول در 

( به نمونه و باالي جدول دوباره عنوان شودستی تیتر اصلی جدول در صفحه بعديصفحات دیگر نیز ادامه یافت میبای

BNazaninت کلمات داخل جداول بایستی (. فونجدول زیر مراجعه گردد) فونت و اندازه متن داخل جدول نیز . ) باشد12

.استEnterفاصله بین متن تصاویر و جداول تنها یک . میباشدBNazanin12همچون متن پایان نامه 

)1389: موزه گوگنهایم بیلبائو (کتاب طراحی موزه، 1-2-2تصویر 

فیزیکی موزه ( نگارنده): برنامه 3-2- 2جدول 

مساحت (متر مربع)ریز فضاهاعناصر فضاییردیف

12500نمایشگاه هاحوزه نمایش1

2..........
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: برنامه فیزیکی موزه ( نگارنده)3-2- 2جدول ادامه 

مساحت (متر مربع)ریز فضاهاعناصر فضاییردیف

12500نمایشگاه هاحوزه نمایش3

4..........

5.........

1-2، جدول 2ي فصل هالبراي جدومثالً.در هر فصل، شماره گذاري شوندباید به ترتیب ظهور هالو جدوهالتمامی شک

در هالدر باالي آنها و عنوان شکهالذکر شود. عنوان جدو…و 2-3و 1- 3، جدول 3ي فصل هال، براي جدو…و2-2و 

با معادالت اشتباه نگردد.اینکه جدول نباید در پرانتز داده شود تا یاشکل وشماره زیر آنها ذکر گردد.

در متن فارسییدرج لغات انگلیس- 7- 3
د به غیر از مخفف که اولین بار نباشنوِشتپایسی باید در تن استفاده کنید وتمامی لغات انگلاز معادل فارسی لغات در م

شود مانند خطی میداده نوِشتپاآید و سپس شماره میفف در پرانتز آید و پس از آن مخمیمعادل فارسی آن در متن 

در صورتی که به هیچ وجه امکان برگرداندن یک نام در متن استفاده نمود.FLتوان از می. سپس FL(1پس خور (باسازي

( یا به خط اصلی ) یبه انگلیسنوِشتپادر متن به خط فارسی و در یانگلیسی به فارسی وجود نداشت، باید نام انگلیس

نوشته شوند.

هاروابط ریاضی و فرمول- 8- 3
اند، در داخل پرانتز به عدد شماره گذاري شوند به شدهدر هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن آورده هالفرمو

چپ صفحه و شماره آن در فرمول در سمت . طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره رابطه بعد از آن آورده شود

≥رد. طبق نمونه زیر:یسمت راست صفحه قرار گ ( ) ≤ )3-1(

1 Feedback Linearization
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این .در یک جدول نوشته شده است)1-3(شود فرمول است. همانطور که دیده می3از فصل 1که بیان کننده رابطه 

داراي یک سطر و دو ستون است که شماره فرمول در خانه سمت راست و خود فرمول در خانه سمت چپ نوشته جدول

شود ، الزم است شماره فرمول مقابل آخرین خط نوشته شده است. در مواردي که فرمول در بیش از یک خط نوشته می

طبق نمونه زیر:شود. 

̇ = 2| | ( ) − 2 + ̃ [ + ] ̃
+ 2 1| | ̃ + 2 ̃ − 2 − 2 out+ 2 + 2 in + 2 ̃ out )3-2(

را انتخاب نمود.Cell Allignmentبراي اینکار الزم است در خانه جدول مربوط به شماره فرمول کلیک راست کرده و 

براي استفاده شود.Equation_Numberسبکو براي شماره فرمول از Equationسبکالزم است براي فرمول از 

ل از محلّ قرارگیري فرمول در متن، اشاره نشده باشد. حفظ منطقی بودن ترتیب بیان، دقت کنید که به شماره فرمول قب

هاي را جا بجا کنید تا دستور العمل فوق قابل انجام باشد.کنید این کار الزم است، باید فرمولمیدر صورتیکه احساس 

مه اصلی تمامی فرمولها در متن به فرمت ویرایشگر معادله موجود در برناکسان سازي فرمت گزارشها، الزم استبراي ی

پرهیز گردد. براي معادالت جدیدي که بهتر است ) Math Typeمایکروسافت ورد باشد، و از ویرایشگرهاي دیگر (مانند 

شود. ولی به علّت قابلیتهاي پیشرفته آن قویاً توصیه می2007نمایید، استفاده از ویرایشگر جدید برنامه ورد تایپ می

توانید به همان فرمت در متن باقی تایپ نموده بودید را میمعادالتی را که قبالً به فرمت 

دارید.نگه

نابع و ماخذاز شیوه ذکر مرجع در فهرست میهایمثال-9- 3
یا مجلّه ]،3[پایان نامه کارشناسی/ کارشناسی ارشد یا رساله دکترا ]،2[مقاله و مجله]،1نحوه مرجع دهی کتاب بصورت [

میباشد.]4[اینترنتی بصورت سایت 

انتشارسالناشر،نشر،محلچاپ،نوبتمترجم،نامکتاب،عنواننویسنده،نامنویسنده،خانوادگینامکتاب: .1

1375تهران،دانشگاهتهران،دوم،چاپشهري،فضاهايتحلیلحسین،بحرینی،:1مثال 

1377تهران،دانشگاهتهران،سوم،چاپبحرینی،حسینسیدمترجمشهر،خوبشکلتئوريکوین،لینچ،:2مثال 

صفحهدوره،سال،شماره،نشریه،ناممقاله،عنواننویسنده،نامنویسنده،خانوادگینام:مقاله.2

12صفحهششم،دوره،1381تابستانهشتم،شمارهشهر،هفتفصلنامهنشینی،شهراحمد،حسینی،:مثال



12

صفحهسال،دانشگاه،مقطع،نامپایان نامه،نام استاد راهنما،عنواننویسنده،نامنویسنده،خانوادگینام:پایان نامه.3

آزاد اسالمی واحد تهران استاد راهنما منصور فالمکی،طراحی موزه با رویکرد معماري پایدار،حسینی، علی،:مثال

89و 76، 14، صفحات 1381،کارشناسی ارشد، مرکز

آدرس سایت:عنوان موضوعی که جستجو کرده اید:سایت. 4

:مثال

1. Sustainable architecture: http://inhabitat.com/tag/sustainable-architecture/

2. اصول معماري اسالمي : http://worldarchitectur.blogfa.com/post-264.aspx

.فهرست مراجع انگلیسی:۵

1. G. E. Dullerud and F. A. Paganini, A course in robust control theory: A

convex approach, New York, NY, Springer, 2000.

2. E.E.Reber, R.Dick, and C.G.Carter, Oxygen absorption in the Erth`s atomosphere,

Aerospace Corp., Los Angeles, 1968.

ارجاعاتشیوه-9-1- 3
شود: (نامنامه، در انتهاي متن مورد نظر و در داخل پرانتز و به شکل زیر نوشته میدر داخل متون پایان ارجاعشیوه

ذکرفرمتمطابقاستفادهموردمنابعتمامنیزمقالهانتهاي). در1375(بحرینی،- مثال انتشار). نویسنده،سالخانوادگی

شود.مینوشتهالفباحروفبرحسبوشده

ضمیمه-9-2- 3
ب ). جداول و تصاویري که در پایان نامه ا، ضمیمهضمیمهبه صورت فارسی نامگذاري میگردد ( بعنوان مثال ضمائمعنوان 

استفاده شده ولی احتیاجی به گنجاندن در متن را ندارد در این بخش آورده میشود. 
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pdfنحوه مناسب تولید فایل -أضمیمه

فارسی که تمامی فونتها (حتی فونتهاي بدون مجوز تکثیر) را در خود از یک متنpdfبهترین روش براي تولید فایل 
می باشد که بجاي 1درایور چاپ پست اسکریپتتولید می نماید استفاده از یکرامی کند و فایلی با حجم حداقله یتعب

توان براحتی آنرا به میAdobe distillerرا تولید کند. سپس با استفاده از نرم افزار psبا پسوندچاپ واقعی، یک فایل
هنگام چاپ بهعدم بروز اشکال جابجایی حروف فارسی ،از مزایاي دیگر این روشتبدیل نمود.حجم کمpdfیک فایل 

واقعی می باشد.

.می باشدAdobe، درایور چاپ پست اسکریپت رنگی شودکه استفاده از آن قویاً توصیه مییکی از بهترین درایورها
به لینک:می توانید براي دریافت آن 

ژنریک و دستورالعملهاي الزم به فرم فوق ایور رمناسب براي تبدیل دppdفایل یک براي دریافت مراجعه نمایید. همچنین
مراجعه نمایید.نصب به لینکبراي 

http://www.ep.ph.bham.ac.uk/general/printing/winsetup.html

1 Postscript printer driver
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شفاهینکات قابل توجه در ارائه-بضمیمه

:نامه نکات زیر را در نظر بگیریدپایانازدر جلسه ارائه سمینار یا دفاع
دانشجو موظف است نسخهاي از پایان نامه خود را یک هفته قبل از دفاع به استاد داور ارائه دهد. .1
مدت زمان اعالم شده براي ارائه دقیقاً رعایت شود..2
برابر زمان داده شده به دقیقه باشد. 2/1تعداد اسالید ها حداکثر یک تا .3
و شماره اسالید از کلّ اسالیدها در پایین (مثالًکدامداراي عنوان در باالي هر هااسالید.4

باشد.)"25از 6"
خط 6تا 5و تالش شود تعداد خطوط در یک اسالید ازاستفاده شودتا حد ممکن بزرگ از قلمهايسعی شود .5

تجاوز نکند.
باشد. (براي تبدیل رنگ متن معادالت به رنگ دلخواه تیرهبا رنگ قلمهاو روشنزمینه بابهتر است اسالیدها .6

وجود دارد استفاده نمایید.)powerpoint 2003که تنها در recolorباید از قابلیت 
استفاده گردد.دار1شماره دار یا بولتاز عبارات ناقص کوتاه بصورت،بجاي جمالت کامل.7
.شدگیري باداراي فهرست مطالب و نتیجه.8
.در ادامه تحقیقات در زمینه مورد بحث ارائه گرددهاي قابل انجام راهکارفهرست .9

ارائه شود.فهرست نوآوري ها و مقاالت ارسال شده نامه،پایاندفاعدر.10

1 Bullet



16

واژه نامه فارسی به انگلیسی

به ترتیب حروف الفباي فارسی بصورت فارسی به انگلیسیشده در متن باید یکبار در واژه نامه یتمامی لغات پانویس
را Draftآیکون View/DocumentViewتوانید از منوي اینکار میانجامبرايجدول زیر از راست به چپ آورده شود.

را انتخاب نمایید تا بتوانید کلیه ShowNotesآیکون References/Footnotesانتخاب کرده و سپس از منوي 
شتوِپانشت، معادل فارسی آن در متن در پنجره اصلی قابل رؤیت است و وِها را یکجا ببینید. با فشردن ماوس بر روي هر پان

سازي آنها را به ترتیب حروف الفباي فارسی مرتببرنامه اکسل توانید با میتوانید عبارات را تک تک کپی نمایید. سپس می
بصورت یک جدول به نرم افزار مایکروسافت ورد باز گردانید.در نهایت، و ،نمایید

Superscript باالنویس

Footnote پانوِشت

Endnote نوِشتپایان

Database پایگاه داده

Single line تک سطر
Feedback

Linearization
خورخطی سازي با پس

Sub-headings زیرفصلها

Styles سبک

Gutter شیرازه

Template file فایل الگو

Headings فصلها

Font قلم
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واژه نامه انگلیسی به فارسی

از چپ به راست آورده شود.وبه ترتیب حروف الفباي انگلیسی اینجا لغات پانویسی شده باید در بطور مشابه 

Database پایگاه داده

Endnote نوِشتپایان
Feedback

Linearization
خطی سازي با پس خور

Font قلم

Footnote پانوِشت

Gutter شیرازه

Headings فصلها

Single line تک سطر

Styles سبک

Sub-headings زیرفصلها

Superscript باالنویس

Template file فایل الگو



Abstract

An abstract is a brief of a research article, thesis, review, conference proceeding or any in-
depth analysis of a particular subject or discipline, and is often used to help the reader
quickly ascertain the paper's purpose. When used, an abstract always appears at the
beginning of a manuscript or typescript, acting as the point-of-entry for any given
academic paper or patent application. Abstracting and indexing services for various
academic disciplines are aimed at compiling a body of literature for that particular subject.

سانت نوشته شود. 1) و با فاصله Time New Roman(12و متن با فونت بولد14چکیده انگلیسی عنوان اصلی با فونت 
از عنوان شروع میگردد. بین خطوط هیچ فاصله اي قرار نگیرد . به این معنا که بین متن از نقطه )  Enter(متن با یک 

نمیخورد. به هنگام گالینگور سمت چپ صفحه درون پایان نامه قرار میگیرد. مشخصات انگلیسی )Enter(شروع تا پایان 
یده انگلیسی و عنوان جلد شماره صفحه نمیخورد.چکانتهاي جلد پایان نامه نیز از سمت چپ  صفحه اش گالینگور میشود.
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