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   چكيده

الزم به ذكر . بررسي خواهد شدتدريس شده س ودراين مقاله دستورالعمل نحوه نگارش مقاله در

چكيده حداكثر در نـيم  . است كه دانشجويان موظف هستند اين ساختار را به دقت رعايت كنند

كلمه و داراي توضيحات مختصري راجـع بـه    150تا  100در حدود ، صفحه و در يك پاراگراف

كار انجام حاصل از نتايج  -4كار انجام شده در مقاله و  -3، اهميت مساله -2، تعريف مساله -1

چگونه و براي چه هدفي انجام شده و  ، يعني در چكيده بايستي بيان شود چه كاري. استشده 

فرمول هـا و   ، جدول ها، شكل ها، كاردر چكيده از ذكر جزئيات . چه نتايجي حاصل شده است

  . مراجع پرهيز شود

  

  . دستورالعمل تهيه مقاله ، مقاله: كليدي واژگان

  . حداكثر شش كلمه به عنوان كلمات كليدي انتخاب شودحداقل چهار و 

  

  مقدمه  - 1

همانگونـه كـه   . بررسي مي شودتدريس شده س ودر براي اين مقاله نحوه نگارش ارائه كتبي در

 مقاله حاضر. موظف به رعايت كليه مفاد اين دستورالعمل است ،ده نيز ذكر شد نويسندهدر چكي

  . الگوي مناسبي براي اين امر است

اهميـت و ضـرورت    -2، )بيان مساله تحقيـق ( مساله مورد بحث -1مقدمه توضيحاتي درباره  در

نوشتن مقالـه و در  هدف  -5، انگيزه نوشتن مقاله -4به طور خالصه، سوابق تحقيق  -3تحقيق، 

  . ساختار مقاله ارائه مي شود -6نهايت 

ابتـدا در بخـش دوم سـاختار كلـي     . ده استآمساختار مقاله در ادامه يعني  6مورد نمونه اي از 

. ذكر نكاتي مهم در باره نگارش مقاله اختصـاص دارد بخش سوم به . مقاله توضيح داده مي شود

مده است و نهايتا بخش پنجم بـه نتيجـه گيـري    آرم مقاله در بخش چها نوشتاريدستورالعمل 

  . اختصاص خواهد يافت

  

  ساختار كلي مقاله  - 2

يند آهر مقاله داراي ساختار كلي است و بر طبق اين ساختار بايد بخشهاي مختلف به نگارش در

، حاشـيه هـاي چـپ   . صفحه تهيه شود 20سفيد و حداكثر در  A4مقاله بايد در يك روي ورق 

دستورالعمل تهيه مقاله دروس
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متن تمام صفحات برابر با دو سانتيمتر و حاشيه راسـت بـراي كليـه صـفحات سـه       باال و پايين

  . سانتيمتر انتخاب شوند

  

  نكات مهم  - 3

  :نكات ذيل را حتما در نظر بگيريد، به هنگام تهيه مقاالت

مت بخشها و زير بخشهاي مختلف را به عدد شماره گذاري كنيد به طوري كه شماره در س -الف

 از بخـش   4نشان دهنده ي زير بخش  4-3اورده شود مثال  آنخش بعد از راست و شماره زير ب

شـماره گـذاري   الزم بـه   زيـربخش  2كافي است و بعـد از   زيربخش 2شماره گذاري تا  .است 3

  . بهتر است نوشته نشود 1-2-4مثال . نيست

  . شروع مي شود 1شماره  باچكيده نيازي به شماره گذاري ندارد و مقدمه : نكته

به گونه  ، و جدول ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند) نمودارها، تصوير ها(مامي شكلها ت -ب

و شـكل هـا بايـد بـه     جـداول   . نها از  وضوح كافي  برخوردار باشـند آاي كه كپي تهيه شده از 

شـكل هـا و جـداول    . شماره گذاري شوندبه بعد  1با شماره ، يندآ ترتيبي كه در متن مقاله مي

عنوان شكل ها بايد در زير شكل ها و عنوان جـداول بايـد در   . ي عنوان باشـند بايد دارا

در هنگـام ارجـاع بـه شـكل و يـا جـدول از        .االي جدول به صورت وسط چين قرار گيرندب

تمام جـدول  . پرهيز كنيد "زير جدول"يد و از بكار بردن عباراتي همچون ن استفاده كنآشماره 

يك جدول يا شكل نبايـد قبـل از ارجـاع در    . ارجاع قرار گيرندها و شكل ها بايد در متن مورد 

  .متن ظاهر شود

 1از  را بـه ترتيـب   روابـط . بايد خوانا باشند و با حروف و عالئم مناسب، تايـپ شـوند   روابط -ج

در پرانتـز قـرار    رابطـه نها را در انتهاي سمت راست خـط حـاوي   آشماره گذاري كنيد و شماره 

  .و از لغت رابطه قبل از شماره گذاري استفاده نكنيد باشندداشته ان بايد عنوروابط ن. دهيد

  

  قوانين نوشتاري  - 4

  :بگيريد نظر در را ذيل نكات حتماراي نوشتار بهتر ب

   .شود پرهيز تودرتو جمالت نوشتن از و شود استفاده كوتاه و گويا رسا، جمالت از مقاله متن در شود تالش - ١

تواند اجزاي يک  ويرگول مي. جمله نيز نقش زيادي در فهم آسان آن داردجداسازي اجزاي مختلف يك  - ٢
حال آن که نقطه ويرگول براي جداسازي دو جمله  .جمله را در جايي که نياز به مکث هست، از هم جدا کند

درکاربرد . شود نقطه نيز براي جدا كردن جمالت استفاده مي. که با هم ارتباط معنايي دارندرود  بکار مي
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بايد توجه شود که عبارت داخل آن توضيحي است که از اجزاي جمله محسوب نشده و درصورت ) پرانتز(
  .رود در مقابل، گيومه براي برجسته کردن جزيي از جمله بکار مي. شود حذف آن، خللي به جمله وارد نمي

. درستي انجام شود هگذاري متن گزارش ببراي خوانايي بهتر گزارش بايد سعي شود تا حد امكان عالمت - ٣
هايي مثل نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول، دو نقطه و عالمت سوال بايد به كلمه قبل از  دقت شود تمام عالمت

عالمت خط تيره بايد . خالي داشته باشند اصله، فضایخود چسبيده باشند و از كلمه بعدي تنها به اندازه يك ف
ز خود فاصله داشته باشد؛ مگر اين كه كلمه قبلي يا بعدي يك به اندازه يك فضاي خالي از كلمه قبل و بعد ا

بين كلماتي كه جدا هستند حتما بايد يك فضاي خالي فاصله . عدد باشد كه در اين صورت بايد به آن بچسبد
  . باشد

  .دنبايستي نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول و يا دو نقطه بياي... و » تا«، »يا«، »که«، »و«قبل از حروف ربط  - ٤
پرهيز شود و به جاي آنها از » بوده باشد«و » گرديد«، »باشد مي«تا حد امكان از بكار بردن كلماتي مثل  - ٥

» شود مي«از » گردد مي«به جاي استفاده از کلمه . استفاده شود» شد«و » است«كلمات ساده و روان مثل 
شدن جمله و دشوار شدن فهم آن  بكارگيري كلمات دشوار و غيرمعمول تنها باعث پيچيده .استفاده شود

  .شود مي
اين شكل «: به اين جمله دقت كنيد. بايد بالفاصله پس از مفعول قرار گيرد) »را«حرف (نشانه مفعول  - ٦

اين «: بهتر است اين جمله به صورت زير بازنويسي شود. »دهد بندي را نشان مي تنظيمات الزم براي صفحه
  .»دهد ندي نشان ميب براي صفحه راشكل تنظيمات الزم 

بالفاصله  يا استفاده شود و مصوب فرهنگستانهاي پارسي  براي كلمات انگليسي تا حد امكان از معادل - ٧
يا کلمه انگليسی آن را زيرنويس  ودرج نماييد  معادل انگليسي آن رادر داخل پرانتز کلمه فارسي و بعد از 

در مجالت «: به جمله زير توجه نماييد براي مثال. انجام دهيد اين كار را فقط در اولين ارجاع به آن کلمه. کنيد
مطالبي از زبان  (Robots)رباتها  استفاده از در مورد (Bioelectronics)يك بيو الكتر زمينه علمي مرتبط با

  .است شده نقل (Prof. John Smith)ميت ــاس  جان پروفسور
با استفاده از حروف نوشته شوند ... و  ٣٠و  ٢٠و اعداد  ١٠تا   ٢و  ١اعداد فارسي بهتر است  مقالهدر متن  - ٨

مگر اينکه بعد از اعداد، واحد آنها ذکر شود که بايستی به صورت عدد و  .»...يک، دو، ده، بيست، صد و «مانند 
  ).ثانيه ٣(واحد آن نوشته شوند مثال 

  

  قوانين امال - ٢- ٤

در اين بخش برخي از موارد اشتباه متداول . ية امالي زبان فارسي ضروري استبر پا مقاله درستي نوشتار
  .توان يافت هاي نوشته شده در اين زمينه مي تر را با مراجعه به كتاب اطالعات دقيق.  شود يادآوري مي

ظور از براي اين من. از جزء بعدي فعل جدا نشود» مي«در افعال حال و گذشته استمراري بايد دقت شود كه  - ١
 Special«و » Symbol«قسمت » Insert«براي نوشتن فاصله متصل از منوي . استفاده شود» فاصله متصل«

characters « در نهايت»No-Width Optional Break «قسمت  براي راحتي کار در همان. استفاده شود
همچنين دقت شود كه . موداستفاده ن» Ctrl+Space«برای فاصله متصل مثل » Short cut«توان از تعريف  مي

اشتباه و درست » ميشود«و » مي شود«بنابراين . پارچه نوشته نشود و جزء بعدي فعل بصورت يك» مي«جزء 
  .است» شود مي«آن 

 مگر »گرهها کوهها، چاهها، باغها، کتابها،« چسبد، مانند پيش از خود مي ههمواره به کلم )نشان جمع(» ها« - ٢
کلمه به  - و ب» ها باغ ها، درس ها، کتاب«مانند  صورت مفرد کلمه را مشخص کنيم بخواهيم - الف که هنگامي
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مانند  آن حرف متّصل باشد، ختم شود حرفِِ قبل از هاي ملفوظي که يا و) حرکت بيان( هاي غيرملفوظ
به » ها کتاب«براي جدانويسي نيز از فاصله متصل استفاده شود مثالٌ . »ها فقيه ها، سفيه، ها خانه ها، ميوه«

  .شود نوشته مي» ها  کتاب«صورت 
 آنها، اينها، اينکه، آنکه، آنچه،«، مگر در دنشو جدا از جزء و کلمه پس از خود نوشته مي »آن«و  »اين« - ٣

  »وانگهي آنجا، اينجا،
 جا، همين خانه، همين«، مگر در دنشو جدا از کلمه پس از خود نوشته مي »همواره«و » همان«، »همين« - ٤

 »جا همان کتاب، همان

 »کس هيچ کدام، هيچ يک، هيچ«در مگر  ،دنشو جدا از کلمه پس از خود نوشته مي »همواره«و » هيچ« - ٥

 »چسان چطور، چقدر، چگونه، چرا،«، مگر در شود جدا از کلمه پس از خود نوشته مي »چه« - ٦

 »چهچنان آنچه،« مگر در ،شود جدا از کلمه پيش از خود نوشته مي »چه« - ٧

 آنکه، بلکه،«مگر در » که کسي آن، که آن که، چنان«، مانند شود جدا از کلمه پيش از خود نوشته مي »که« - ٨
 »اينکه

  »که اي خدا، اي«: شود هميشه جدا از منادا نوشته مي )ندا حرف(» اي« - ٩
، يعني معناي آن کلمه بسيط گونه باشد شود، مگر آنکه هميشه جدا از کلمه پس از خود نوشته مي »بي« - ١٠

 »بيجا بينوا، بيچاره، بيراه، بيخود، بيهوده،«مانند  اجزاي آن نباشد دقيقاً مرکّب از معاني

 »کمتر بيشتر، کهتر، مهتر، بهتر،« در مگر دنشو پيش از خود نوشته ميه همواره جدا از کلم »ترين« و »تر« - ١١

  :مگر در موارد زيرشود،  پس از خود نوشته ميه همواره جدا از کلم» هم« -١٢
 همچنين، همان، همين، همسايه، همديگر، همشيره، همشهري،«د مانند کلمه بسيط گونه باش - الف

 »همچنان

 »همراه همکار، همسنگ، همدرس،«مانند  جزء دوم تک هجايي باشد - ب

د ، ماننجزء دوم تلفّظ شود شود، مگر هنگامي که همزه در ابتداي شروع» آ«جزء دوم با مصوت  - ج
 »آرمان هم آرزو، هم«و » هماهنگ هماورد، همايش،«

 مرز، هم اسم، هم«، مانند شود جدا نوشته مي شود، آغاز مي »م«يا  »الف«بر سر کلماتي که با  »هم« :توجه
  »مسلک هم
از کلمه بعدي خود جدا نوشته شود، مگر آن که اين حرف جزء يک » به«بهتر است همواره حرف اضافه  - ١٣

  .»بندرت«و » بجا«، »بکار بستن«: يا قيد باشد؛ مانند فعل يا صفت
» اساتيد«و » پيشنهادات«بنابراين . جمع بستن كلمات فارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه است - ١٤

  . است» استادان«و » پيشنهادها«اشتباه و درست آنها 

  

  .در ادامه قالب اصلي گزارش آمده است

  قاله دستور العمل تايپ م -4-2

  :مشخصات فونتهاي مقاله بايستي به صورت زير باشد

و انگليسـي بـا    دنـازنين بولـ  16عناوين بخشها كليه عنوان ها بخشها اصلي فارس با فونت  -الف

  12نازنين و انگليسي با فونت  14عنوانهاي بخشهاي فرعي با فونت 14فونت كليه 
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بـه   ي و همسان با فونت فارسي بوده وليي انگليسي موجود در مقاله بايستكليه فونتها :1توجه 

  .شماره كمتر از فونتهاي فارسي باشند 2 اندازه

متن ارائه بايد به صورت خطوط تك فاصله تايپ شود  فاصله بعد از هر پـاراگراف نيـز    :2توجه 

  .باشد0.7بايستي باشد فاصله خط اول هر پاراگراف نيز بايد 

   12نازنين ايتاليك و انگليسي فونت  14 نتكلمات كليدي و مراجع  فارسي بايد فو -ب

  نازنين معمولي 14چكيده مقاالت و متن داخل جداول فونت  -ج

  نازنين بولد 12زير نويس  شكل ها و باال نويس جداول فونت  -د

  ازنين بولدن 20فونت  موضوع  -ه

  11نازنين معمولي و  13آدرس فونت نام نويسنده يا نويسندگان و  -و

  

  مراجعنوشتن  4-3

ابتـدا  . مـد آخواهند مراجع مراجع به ترتيبي كه در متن مورد استفاده قرار مي گيرد در قسمت 

در  آنبراي ارجاع به يك مرجع تنها از شـماره  . مراجع فارسي و بعد مراجع  انگليسي ذكر شود

  .[1]مانند  داخل جفت قالب استفاده كنيد

بـراي ارجـاع بـه     .به ذكر كلمه مرجع نيست ارجاع دهيد نيازي با شماره گذاري فقط مراجع را

اگر تعدادي مراجع زياد اسـت از خـط تيـره اسـتفاده      [2 ,1]استفاده كنيد  كاماچند مرجع از 

  .گيرند يند قبل از نقطه قرار ميآمراجعي كه در انتهاي جمله مي . [6-1]مثال  كنيد

نام كنفرانس يا مجلـه و يـا    ، سپس نام مقاله، سپس)گان( براي نوشتن مرجع ابتدا نام نويسنده

  .قرار مي گيرد و صفحات و در انتها سال انتشار) جلد(انتشارات، شماره 

  

  نتيجه گيري - 5

 آناست كه رعايت شده نگارش  تدريس شدهس ودر اين مقاله دستورالعمل الزم براي مقاله  در

ي كليـه  براي دانشجويان الزامي است اميـد اسـت  تـا ايـن دسـتورالعمل مرجـع  مناسـبي بـرا        

 نـوآوري بايـد   آننتيجه گيري يا خالصه حداكثر بايد نيم صـفحه باشـد و در    .دانشجويان باشد

 ودنكات مهم انجام شده در مقاله بصورت خالصه مـرور شـ  . علمي مقاله بصورت واضح بيان شود

كاربردهاي و نتايج تحقيق ذكر شده و راهكار هاي احتمالي  براي كارهاي بعدي پيشنهاد شـود  

  .مطالب چكيده نبايستي در اين بخش تكرار شود عين
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