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چکيده چکيـده چکيـده چکيـده چکيـده     )/ indentation → Before text:1cm, After text:1cmمتر(سانتي

چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده 

ده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکي

چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده 

چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده 

کيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چ

چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده 

چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده 

چکيده  چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده

  چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده چکيده.

  

  

  هاي كليدي واژه

  التوس ١٢کلمه با فونت  ٥تا  ٣بين 

  پ



. 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان

     مقدمهفصل اول: 

  ٢    بخش اول از فصل اول   -١-١     

    )بر منابع يکليات و مرورعنوان فصل (فصل دوم: 

  ..    بخش اول از فصل دوم   -١-٢     

  ..    مودبخش دوم از فصل  -٢-٢     

  ..   موددر فصل  مودربخش اول از بخش يز -١-٢-٢          

  ..   مودبخش سوم از فصل  -٣-٢     

    

    )تحقيقعنوان فصل (مواد و روش  سوم:فصل 

  ..   ومسبخش اول از فصل  -۳-۱     

.    

  ..  ج و بحث)ي(نتا عنوان فصل چهارم:فصل 
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  ت پژوهشياهم -١-١

نامه خالصه و نشـان   اهميت نگارش پايان نامه عاري از اشکال بر هيچ کس پوشيده نيست؛ چرا که پايان

کشد. پايان نامه دانشـجو بـه عنـوان     دانشجو در طول دوران تحصيل خود مي دهنده تمامي زحماتي است که

پايان نامه نشان دهنده ميـزان و   از طرفي تنها خاطره ماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصيل وي است.

ل، نوع تالش دانشجو در جهت انجام پروژه محوله است. بديهي است که يک پايان نامه ضعيف و پر از اشکا

  از ارزش علمي پروژه خواهد کاست.

کـار   دانشجويان بايد تمام تالش خود را در جهت آماده سازي پايان نامه مناسب بهبنا به داليل ذکر شده، 

، با شـيوه نگـارش   در ادامه گيرند. نوشته هايي که اکنون در دست شماست، به همين منظور تهيه شده است. 

 ايت تمامي قواعد ذکر شده الزامي است. شويد. رع صحيح پايان نامه آشنا مي
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   نامه روي جلد پايان ١-٢

الگوي ارايه  ،) مواد(مهندسي  )، نام رشته تحصيلييشناسبا توجه به مقطع تحصيلي (كار ددانشجويان باي

نامـه،   راهنما، موضوع پايان ساير مشخصات (نام استادل کنند. را تکمي نامه در صفحه روي جلد اين آيين شده

نامـه بـا رنـگ طاليـي زركـوب       ر روي جلد پايـان نيز به طور مناسب ب) نامهانيپازمان دفاع از نام نويسنده و 

   را ببينيد. ١-٢توضيحات زير را به دقت مطالعه کنيد و شکل  .شود مي

  

  :مهم تذكرچند 

 نشـجويان كارشناسـي  دا ان نامـه يـ جلـد پا رنـگ    مرغوب باشد. گالينگوروع بايد از ن نامه جلد پايان - ١

 .باشد يم ياسورمه

(روي جلد اين آيـين   گيرد. از لبه جلد قرار مي cm٢در باال و در فاصله  سجاد يدانشگاه صنعتآرم  - ٢

 نامه را نگاه کنيد).

 شود. نوشته مياه زر سي ۱۶با فونت  لبه بااليي جلداز  cm ۵/۷مقطع و نام رشته در فاصله  - ٣

 شود. درج ميزر سياه  ۱۸با فونت » موضوع«، کلمه از لبه جلد cm ۱۰بعد از آن، به فاصله  - ٤

شـود. دقـت    زر سياه نوشته مـي  ٢٠عنوان پايان نامه با فونت از لبه بااليي جلد،  cm ۵/۱۱به فاصله  - ٥

 ، تاييد شده است.نامه انيپاشود که عنوان دقيقاً مطابق عنواني باشد که در هنگام انتخاب 

 تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد كامالً در وسط قرار گيرد. - ٦

 فاصله داشته باشد. cm ۲عنوان پايان نامه با دوطرف جلد، حداقل  - ٧

نوشته شـده و در خـط بعـد، نـام و نـام      » استاد راهنما«، عبارت لبه پاييني جلداز  cm ۱۲به فاصله  - ٨

 شود. نوشته ميزر سياه  ۱۸(دکتر يا مهندس) با فونت  حيصحهمراه با پيشوند  اد راهنماگي استخانواد
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نوشته شده و در خـط  زر سياه  ۱۸با فونت » نام دانشجو«، عبارت لبه پاييني جلداز  cm ۷به فاصله  - ٩

 شود.   بعد، نام و نام خانوادگي دانشجو نوشته مي

به اتمام رسيده و دفاع  نامهانيپاا فصل) و سالي که در آن (ي از لبه پاييني جلد، ماه cm ۵/۳در فاصله  - ١٠

 شود. نوشته ميزر  ۱۶با فونت شده است 

و سال آن با حـروف كوچـك زركـوب     دانشجو(يان)و نام  نامهانيپا عنوان فقطعطف پايان نامه در  - ١١

 ٢-٢(شکل  يسيد.توانيد همه عنوان را روي عطف ننو گيرد، مي روي عطف جا نمي نامهانيپا. اگر عنوان گردد

   را ببينيد).

 

 هاي مناسب براي نوشته هاي روي جلد فاصله - ١- ٢شکل 

  

  و نام دانشجو روي عطف پايان نامه نامهانيپانوشتن عنوان  - ۲- ۲شکل 

 نوان پايان نامه .......ع
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  نامه داخلي پايان هاي هصفحو آرايش ترتيب  ٢-٢

هـاي اصـلي.    صـفحه  هاي فرعـي و  شود؛ صفحه هاي داخلي يک پايان نامه به دو بخش تقسيم مي صفحه

هـاي   ) هسـتند، صـفحه  تا انتهای فهرسـت مطالـب  هايي که قبل از شروع متن اصلي پايان نامه ( تمامي صفحه

تمامي مطالب پايان نامه بايد روي کاغذ  هاي اصلي هستند. هاي بعد از آن، صفحه فرعي هستند و همه صفحه

A4  معمولي در اندازهcm ۷/۲۹×cm ۲۱  شود.تايپ  دوروصورت و به 

  

  رعيف هاي هصفح ١-٢-٢

 -ج-ث-ت-پ-ب-آ(شـود   شماره گـذاري مـي   حروف الفباي فارسيفقط بر اساس فرعي  هاي هصفح

و از دو طـرف كـامالً در وسـط صـفحه قـرار       باشد باالتر از پايين صفحه ٥/١ cmبايد ). شماره صفحه ٠٠٠

  هاي فرعي به صورت زير است: ترتيب قرارگيري صفحه گيرد.

  »اهللا الرحمن الرحيمسم ب«صفحه  - ١

 صفحه عنوان - ٢

 (اختياري) صفحه سپاسگزاري - ٣

 صفحه تقديم - ٤

 هاي کليدي صفحه چکيده و واژه - ٥

 هاي فهرست مطالب صفحه - ٦

 

  :مهم تذكرچند 

 مشخص شده است، الزامي نيست.» اختياري«هايي که با عنوان  وجود صفحه •
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، آورده هـاي روي جلـد   فونت ها و كليه مندرجات روي جلد، با همان ترتيب فاصلهدر صفحه عنوان،  •

 شود.   مي

تـر از بـاالي    پـايين  ٥/٩ cm. تيتر سپاسگزاري (اختياري) ها اختصاص دارد سپاسگزاري هببعد صفحه  •

  cm٤با فاصـله   ١٤ت ننوشته شود و مطالب آن با فو ١٦صفحه و از دو طرف كامالً وسط صفحه و با فونت 

 از سمت چپ نوشته شود.  cm٣از سمت راست و 

و از  cm١٠نوشته و فاصـله آن از بـاال    ١٢با فونت  »تقديم به«. تيتر استتقديم  ، صفحهحه بعديصف •

نوشـته شـود. مطالـب ايـن      cm٥و با طول سـطر   ١٢باشد. مطالب اين قسمت با فونت  cm١٣سمت راست 

 قسمت نبايد از يك صفحه تجاوز كند.

شـود از فونتهـاي    ت. امـا پيشـنهاد مـي   انتخاب نوع فونت در صفحه سپاسگزاري و تقديم اختياري اس •

 معمولي مانند لوتوس، زر، نازنين يا غيره استفاده شود.

لوتـوس سـياه    ١٤با فونت  »چكيده«باشد. عنوان  نامه مي پايان و کليدواژه چكيده صفحهقسمت بعدي  •

 ١٢بـا فونـت   چكيـده  مطالـب   .شـود  در وسط صفحه نوشته مـي  كامالًکه است  cm٤نسبت به باالي صفحه 

نوشـته شـود.    صـفحه  نصـف از سمت چپ و حد اكثر در   cm٣از سمت راست و   cm٤با فاصله  لوتوس

و روش انجـام تحقيـق و نهایتـاً بیـان     مراحـل  شرح کلـي  چكيده شامل بيان مختصر مسئله مورد بررسي، 

ـ پاطوريكه خواننده با مطالعه آن تشخيص دهد كه  باشد، به كلي حاصله مي نتایج گيرنده مطالب  در بر نامهاني

 باشد يا خير؟ مورد عالقه وي مي

 هـاي  واژه«عنـوان   .اسـت  يالزام) نيز در همين صفحه و بعد از چكيده تا ٦هاي كليدي (حداكثر  واژه •

لوتـوس سـياه نوشـته     ١٤حداقل با يک خط فاصله از آخرين خط چکيده در سمت راست با فونت  »کليدي

گيرند. بـين   همگي در يک خط قرار مي لوتوس ١٢با فونت ليدي شود و بعد از آن در خط بعد، کلمات ک مي
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  خواهد آمد.«.» و در انتهاي خط يک نقطه » ،«هر کلمه کليدي، يک ويرگول 

نسـبت   »فهرست مطالب«فهرست مطالب اختصاص دارد. فاصله تيتر اولين صفحه از صفحه بعدي به  •

 ١٤گيرد و با فونـت   در وسط صفحه قرار مي است و نسبت به دو طرف صفحه كامالً cm١١به باالي صفحه 

و  »عنـوان « هـاي  هكلمـ  لوتـوس سياه  ١٤تر از تيتر، با فونت  نمتر پايي شود. يك سانتي نوشته مي لوتوسسياه 

صفحه  چپتا سمت  »صفحه«و فاصله  cm٣تا سمت راست صفحه  »عنوان«شود. فاصله  نوشته مي »صفحه«

cmبنويسـيم.   لوتـوس  ١٢هاي آن را با فونـت   ين و مطالب و شماره صفحهعناو توانيم . بعد از آن ميباشد ٢

 يـا زيـر موضـوعهاي    و محتوياتشماره و عنوان فصل ان بخش، شماره و عنوشامل مقدمه،  مطالب فهرست

الزم به توضيح است که اگر چنـد فصـل از پايـان نامـه از لحـاظ      . است شده گذاري فصل به صورت شماره

بندي کنيد. وجود بخشها در پايان  دسته» بخش«توانيد آنها را در قالب کلي  است، ميمحتويات به هم وابسته 

 نامه اختياري است.

از لبـه کاغـذ    cm۵/۲هاي بعدي از فاصـله   ها در صفحه ، بيش از يک صفحه باشد، نوشتهفهرستاگر  •

 شوند. شروع مي

  

  هاي اصلي هصفح ٢-٢-٢

تايـپ شـود.    ن اسـتفاده از كـادر و يـا سرصـفحه    بـدو صـورت سـاده و    بايست بـه  اصلي مي هاي هصفح

بـاالتر از پـايين    ٥/١ cmاست كه بايد  ، ...)٣، ٢، ١(  اعداد فارسي صورت اصلي به هاي هصفح گذاري شماره

  صفحه و از دو طرف كامالً در وسط صفحه قرار گيرد.

گرفته شـود.   در نظر يک و نيم خطو فاصله سطرها از يكديگر  cm١٦ در صفحات اصلي طول هر سطر

. فاصله هر سطر از سمت راسـت كاغـذ   باشد )lines 1.5متر (يسانت ٥/١فاصله خطوط و  ١٤متن آن با فونت 
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cmو از سمت چپ ٣ cmباشد و فاصله اولين سطر از باالي صفحه  ٥/٢cmوفاصله آخرين سطر از پـايين   ٣

  .تورفتگي داشته باشد cm۱تا  cm۶/۰سطر اول هر پاراگراف بايد به اندازه  باشد. cm٥/٢صفحه 

  باشد.می لوتوسفونت پيشنهادی فونت استفاده شده در تمامي متن پايان نامه بايد يکسان باشد. 

  

 :مهم تذكرچند 

  صفحه باشد. ۱۰۰ش از يد بي) نباوستيپ(بدون احتساب يکارشناس يهانامهانيتعداد صفحات پا •

از باالي صـفحه   cm۱۱و با فاصله  جديددر يک صفحه  لوتوس ۲۴با فونت هر فصل  و شماره عنوان •

 .منحصراً حاوي عنوان و شماره فصل باشد ،شود. اضافه کردن يک صفحه تايپ مي

ابتدا شـماره فصـل و سـپس شـماره عنـوان       از سمت راست، عنوانهاي يک فصلگذاري  براي شماره •

 :)۱-۲فرمول (صورت ؛ يعني به شود شود و بين آنها از يک خط تيره استفاده مي فصل آورده مياصلي 

 (عنوان) -عنوان اصلي) (شماره-(شماره فصل)        )۲-۱(

شـوند.   گذاري نوشته مي سياه و با رعايت قوانين شماره لوتوس ۱۶عنوانهاي اصلي يک فصل با فونت  •

 .بين هر عنوان و پاراگراف قبل، يک خط خالي وجود دارد

شـود.   تکرار مـي  )۲-۲فرمول (ه صورت بشماره گذاري  در صورت وجود زيرعنوانهاي فرعي، قاعده •

گذاري در يک پايان نامه  سطح شماره ۴اصوالً بيشتر از  )به نحوه شماره گذاري در اين آيين نامه دقت کنيد.(

 شود. توصيه نمي

 (عنوان)-)n(شماره زيرعنوان فرعي -...  -)۱(شماره زيرعنوان فرعي -(شماره عنوان اصلي) -(شماره فصل)     )۱-۲(

سياه و با  لوتوس ۱۴انهاي فرعي يک فصل بدون توجه به اينکه در چند سطح باشند، با فونت زيرعنو •

و پاراگراف قبل، يک خط خالي وجـود   فرعي شوند. بين هر زيرعنوان گذاري نوشته مي رعايت قوانين شماره
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 دارد.

د وجـود داشـته   ممکن است در پايان نامه، بعضي از تيترهاي فرعي که احتياج به شماره گذاري ندارن •

سياه و با يک خط خالي قبل از آن نوشته  لوتوس ۱۴باشد. اين عنوانها نيز مانند زيرعنوانهاي فرعي با فونت 

 در صفحه قبل دقت کنيد.) چند تذکر مهم(به عنوان  شوند. مي

  

  توالي مطالب در يک پايان نامه ۲-۳

کرد. بديهي است با توجـه   هادي زير تنظيمساس طرح پيشنبر اتوان  را مينامه  والي صفحات اصلي پايانت

 يـا صـالحديد اسـتاد راهنمـا     خـود با سليقه  توانيد فصل بندي مناسب را به عنوان پروژه و شيوه نگارش، مي

در هر صورت، بايد نظر استاد راهنما در فصل بندي رعايت شود. الزم به تذکر است که وجود  انتخاب کنيد.

  نهادها و همچنين مراجع و منابع در هر پايان نامه، ضروري است.گيري و پيش مقدمه، و فصل نتيجه

له مـورد بررسـي يـا هـدف     ئبايست شامل بيان واضح و كامل مسـ  مي این فصل  :مقدمه ؛فصل اول - ١

 باشد. نامهانيپاو بخشهاي  ازاج کلي مطالعه، بيان داليل اهميت موضوع و ارزشيابي آن و مرور

 هبيان مختصر تاريخچن يان نامه و همچنيپا يبحث تئور شامل :و مروری بر منابع کليات ؛دومفصل  - ٢

 باشد. كارها و تحقيقات قبلي انجام شده روي موضوع و وضعيت فعلي آن مي

ـ و تکن هـا توضيح روشمواد مورد استفاده و شامل  :روش تحقيقمواد و  ؛ومسفصل  - ٣ بکـار   يهـا کي

 باشد. ه، ميمورد استفاده بود نامهانيپاکه در حين انجام  گرفته شده

و به طـور كامـل   شده در هر مرحله ارائه و نتايج حاصل در اين قسمت  :و بحث نتايج ؛مچهارفصل  - ٤

% ٤٠د کمتـر از  ين قسمت نباي(تعداد صفحات ا دست آمده استدالل شود. در حد امکان درباره داليل نتايج به

 ان نامه باشد)يکل پا
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مزايا  ،مرور شده نامهانيپاحاصل در  يکلمت نتايج در اين قس :پيشنهادات و گيري نتيجه ؛پنجمفصل  - ٥

 گردد. ه مييدر ادامه پيشنهادات مؤلف در مورد كار ارا شده وذکر  نامهانيپاو معايب 

، قراردادن آنها نياز است به وجود آنهاگيرد که در عين حاليکه  قرار ميپيوست مطالبي در : ها پيوست - ٦

گردد. هر پيوست به يك موضـوع اختصـاص    پيوستگي مطلب مي در متن اصلي باعث از بين رفتن انسجام و

 آيد، شامل موارد زير است: مطالبي که در يک پيوست مي معموالًيابد.  مي

(در صـورتيكه تعـداد آنهـا زيـاد     است تهيه شده به کمک نرم افزارهاي مورد استفادهيي که ها منحني •

  .باشد)

 .تعداد آنها زياد باشد) (در صورتيكه ي که به آنها استناد شده استجداول •

 .اثبات قضايا •

 .تهيه شده يوتريکامپدستورالعمل استفاده از برنامه  •

 در صورتيکه فهم مطلب بدون آن امکان پذير نباشد. يوتريکامپليست برنامه   •

 .نمونه خروجي برنامه •

  .هاي تهيه شده نقشه •

   يت کنيد.براي نوشتن عنوان پيوست، از قواعد ذکر شده براي عنوان يک فصل تبع

  باشد:  متواند نحوه ارجاع در متن به يکي از دو روش زير  :و منابع مراجع - ٧

شوند. در اين روش مراجع به ترتيب شماره در آيند شماره گذاري ميمراجع به ترتيبي که در متن مي  

 فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.  

  باشد. .... متفاوت مي ]۱[ روش بروکر و همکاران نامه با در متن:    .. روش ارائه شده در اين پايان  

  قسمت مراجع:  
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  :يکتاب فارس -
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  .۱۳۹۴ماه يزد، ديمخرب ، دانشگاه 

  

 :يسيو انگل يان نامه فارسيپا

  .۱۳۹۴راز، يارشد، دانشگاه ش يان نامه کارشناسيپا "عنوان پابان نامه"، ،يموسو .ف] ۱[
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  شوند. شماره گذاري مي ١منابع به ترتيب از شماره 

  

  نکات تکميلي در نگارش پايان نامه

  پايان نامه به آنها توجه شود. تمامپردازيم که بايد در  در ادامه، به توضيحاتي مي

نامـه   گـذاري فارسـي را در تمـام پايـان     نقطـه رش و قواعد بندي فارسي، آيين نگا نحوه صحيح جمله - ١

 تعدادي از قواعد که مورد استفاده بيشتري دارد به اين صورت است:رعايت کنيد. 

ويرگول [؛]، دونقطه [:] و عالمت سوال و تعجب [؟ !] هميشه بـه کلمـه    نقطه [.]، ويرگول [،]، نقطه �

 دقيقاً يک جاي خالي فاصله دارند. چسبند، اما با کلمه بعد از خود قبل از خود مي

اي نيسـت، امـا    و آکوالد{} و خود آنهـا هـيچ فاصـله   «» پرانتز ()، کروشه []، گيومه  داخلبين متن  �

 آنها (منظور همان پرانتز و غيره است) از دو طرف يک جاي خالي فاصله دارند. خارجکلمات 

 مراجعه کنيد.] ٢[ و] ١جع [ا، به مرنگارش فارسيبراي آگاهي بيشتر از قواعد  �

کنيـد، آنـرا داخـل     سعي کنيد در صورتيکه جمله يا عبارت يا پارگرافي را عيناً از يک کتاب نقـل مـي   - ٢

قرار داده و پس از آن، به کمک يک جفت [کروشه] شماره منبعي که مطلـب از آن اسـتخراج شـده    » گيومه«

ره مرجع را در يک جفت کروشه قرار را قرار دهيد. در هر صورت براي رجوع به يک مرجع، بايد شما است

 دهيد. منظور از شماره مرجع، شماره ترتيبي است که به آن در مراجع اختصاص داده ايد.
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اي كـه   شـماره  گـذاردن پس از ، معادل التين اييد.از نگارش كلمات التين در متن پروژه خودداري نم - ٣

صفحه آورده شود. در هر صفحه، شماره زير  پايين ١در زيرنويس  شود، باالي معادل فارسي آن كلمه تايپ مي

الزم به توضيح است كه اگر پيدا كـردن معـادل فارسـي بـراي     . يابد ترتيب افزايش مي نويس از يك آغاز و به

كلمه را با حروف فارسي نوشته و در زيرنويس اصل  ٢توان تلفظ التين اي خاص بسيار مشكل باشد، مي كلمه

 .مخفف انگليسي از اين قاعده مستثني هستندحروف  كلمه را به التين نوشت.

ـ پاپروژه در انتهاي يا ديسکت   CDسازي نرم افزار باشد،  پيادهشامل در صورتيكه پروژه  - ٤ ان نامه(بـه  ي

(بـه کمـک    ضميمه گردد .)مربوط به دفاع ppt.ل  ينامه و فا انيپا pdfو doc.ل يفا- ير موارد الزاميهمراه سا

 .قابل استفاده براي آن) قرار دادن يک پوشش مناسب و

در  فرمـول شـماره  ها و فرمولهايي که در پايان نامه آمده است، بايد شماره داشته باشـد.   تمامي معادله - ٥

شـماره  حاصل ترکيب (از سمت راسـت بـه چـپ)    شماره فرمول شود.  آورده ميآن داخل پرانتز و در مقابل 

، حاشيه سـمت  فرمول. مكان شماره اند جدا شدهاست که با يک خط تيره از هم شماره ترتيب فرمول فصل و

داراي جـاي كـافي نباشـد، از سـطر بعـدي اسـتفاده        فرمولباشد كه درصورتيكه سطر  مي فرمولراست خط 

 شود. شروع مي ١شماره فرمولها در ابتداي هر فصل از شود.  مي

اري جـدولها و  گـذ  شـماره  .و جـداول نيـز بايـد شـماره داشـته باشـند       اشـكال همانند فرمولها،  همه  - ٦

تمامي منحنيها، نمودارها، تصويرها، ترسيمها و غيره پذيرد.  گذاري اشکال به صورت جداگانه انجام مي شماره

از گذاري جـدول و شـکل ماننـد فرمولهاسـت، يعنـي       قاعده شماره شوند. گذاري مي شماره» شکل«تحت نام 

 ١هـر فصـل از    آغـاز ا جدول که در سپس شماره شکل ي ، يک خط فاصله وابتدا شماره فصلسمت راست 

 شود. شروع مي

                                                
1 Footnote 
2  Latin 



 

15 

هايي که مربوط به خود نويسنده نيست و از منابع استخراج شده اند، نياز است تمامي جداول و شکل - ٧

 ها)، شماره مرجع در داخل [] نوشته شود.ها) و زيرنويس (براي شکلکه در پايان باال نويس (براي جدول

طـرف بـاالي كاغـذ و يـا در      بايست به گرفته، طرف باالي آنها مي كادر بسته قراريک درون هر شکل  - ٨

  صورت لزوم در سمت چپ كاغذ قرار داده شود. 

در يک خـط و در  » شکل«ها، عالوه بر شماره، عنوان نيز دارند. شماره و عنوان »جدول«ها و »شکل«  - ٩

در وسـط صـفحه در   در يـک خـط و   » جـدول «گيرد و شماره و عنوان  شکل قرار مي پايينوسط صفحه در 

  گيرد. جدول قرار مي باالي

 ١٢يـا   ١٠و مـتن داخـل آنهـا بـا فونـت       سياه ١٠ لوتوسبا فونت ، و جدولها شماره و عنوان شکلها - ١٠

 نوشته شود. يمعمول
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