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  كاغذ و حروفچيني: الف. 

باشد.( بجز در صفحه عنوان كه در  B Lotus 12نوع قلم در تمامي متون فارسي پايان نامه تايپ شود.  A4متن پايان نامه بايد بر روي كاغذ سفيد و مرغوب 

   باشد. Times New Roman12ادامه توضيح داده مي شود). نوع قلم در متون انگليسي پايان نامه از جمله متون داخل فصول، منابع، چكيده و عنوان 

 

 فاصله گذاري و حاشيه بندي:   .ب

  باشد.3/1تواند بين ام صفحات يكسان رعايت شود و فاصله مناسب ميصورت گيرد و محدوده خطوط تم A4نامه بايد در يك روي كاغذتايپ پايان

متر باشد، اين  سانتي 2متر و تا لبه چپ صفحه سانتي 4متر فاصله خطوط تا لبه باالي و پائيني صفحه فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه چهارسانتي

  ها در مورد جداول و غيره نيز بايد رعايت گردد.محدوديت

  باشد.مي 12با اندازه  Lotus B متن فصل ها  پيشنهادي براي تايپقلم 

 : گذاري شماره  .ج

  :صفحات گذاريشماره .1

 گذاريشماره. شد خواهند گذاريشماره فارسي الفباي حروف با هافهرست صفحات. شوندنمي گذاريشماره ›سپاسگزاري‹  و ›تقديم›  ‹  …ا بسم‹   صفحات

  .گيرد انجام صفحه پايين و وسط در بايد صفحات

  :موضوعات گذاريشماره  .2

  .گردد تقسيم بخش چند به است نيزممكن هرفصل است فصل چند معموالً نامهپايان اصلي هايموضوع

 سمت عدد. گرددمي مشخص اند،شده جدا يكديگر از تيره خط با كهدوشماره با هرفصل هايبخش از هريك. شود شروع پنجم خط از بايد هرفصل اول صفحه

 چپ سمت در زيربخش هر شمارة باشد، زيربخش داراي بخش هر كه صورتي در. است نظر مورد بخش ترتيب شماره چپ سمت در و فصل شماره بيانگر راست

  دوم فصل چهارم بخش از سوم زيربخش يعني 3-4-2 مثال گيردمي قرار مذكور شمارة

  هانقشه و نمودارها ها،جدول ها،شكل گذاريشماره  .3

  .شودمي نوشته) 3-10شكل( صورت به سوم فصل در شكل دهمين مثال است قبلي روال مانند هانقشه و نمودارها جداول، ها،شكل گذاريشماره

  :هاپيوست گذاريشماره .4

 خواهد گذاريشماره مربوطه پيوست به توجه با پيوست هر در موجود هايجدول و هاشكل.  شوندمي گذارينام فارسي الفباي حروف با نامهپايان هايپيوست

  )3-ب جدول( شودمي نوشته صورت اين به “ب“  پيوست در جدول سومين مثال بعنوان شد

  :منابع گذاريشماره .5

 ترتيب هب منابع فهرست در و نموده گذاريشماره متن در استفاده ترتيب به توانيدمي كنيدمي استناد آن به خود نامهپايان در كه منابعي به خواننده ارجاع براي

 .كنيد استناد آن به شماره
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