
 

 

 
 دانشگاه صنعتی اصفهان 
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 2و    1جامع پژوهشی  دستورالعمل نحوه نگارش  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیوه نگارش  ✓

ذكراست    به  الزمتدوين گردد.    میی دانشکده ش  یمورد قبول برا  یهانگارش پروپوزال بايد مطابق با چهارچوب  وهی ش

 و   هیته  جهت  در  ،بايستی پس از مطالعه كامل ودر نظر گرفتن مطالب ذكر شده دراين نوشتار  دانشجويان  هی كه كل 

 نمايند. اقدامپروپوزال خود  می تنظ 

 كاغذ و چاپ  ✓

 تايپ شود.   A4در سايز كاغذ  یبايد رو پروپوزال یهاقسمت  هی كل

 بندی گذاری و حاشیه فاصله  ✓

  سمت  هیحاش و متری سانت  3یمساو السمت راست و با هی است. حاش  متری سانت  15/1سطرها در تمامی متن برابر  فاصله

 .شود بايد در سرتاسر متن رعايت هاهی است. اين حاش  متری سانت  5/2برابر  ن یچپ و پاي

 ورد استفاده نوع قلم م  ✓

 

 سايز  نوع قلم  نوع متن 

 B Zar/Zar 13 متن فارسی 

 Times New Roman 11 گلیسی كلمات ان

 B Zar/Zar (Bold) 13 تیترهای اصلی 

 B Zar/Zar (Bold) 12 عی رهای فرتیت 

 B Zar/Zar 13 ل عنوان جدول يا شک

 B Zar/Zar 12 متن جدول

 B Zar/Zar 12 زيرنويس فارسی 

 Times New Roman 10 زيرنويس انگلیسی 

 

 فهرست مطالب  ✓

 .ذكر شود (صفحه )باالیخط   ن ی اوّل  انیی در قسمت م كلمة »فهرست مطالب« 

 .مطالب اصلی و فرعی بايد در فهرست مطالب مشخص شوند عنوان

از آن  جلوتر  متری زير عنوان اصلی و با فاصله يک سانت   بی ترت  اصلی در سمت راست و عناوين فرعی به   عناوين 

فصل در سمت راست و   شماره كه ی شوند، به طور  یگذارها به عدد شمارهزير بخش ها و  . بخش رندی گقرار می

 :شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند



 .است  3از فصل  2از بخش  4زيربخش  كنندهانی ب  2-3-4

 .است 3از فصل   2از بخش  4از زير بخش  1زيرزير بخش  كنندهانی ب 2-3-4-1

 ها ه گذاری صفح شماره  ✓

 .ردی گصفحات فقط متن »اصلی« پروپوزال را دربرمی یگذارشماره

 .با اعداد فارسی مشخص گردند تا شروع متن اصلی  از فهرست صفحات 

صفحه   ن یپاي از لبه متریسانت  5/1حدود . فاصله شماره صفحه در  ردی گ یو در وسط قرار م ن یصفحه در پاي شماره

 .باشدمی

 ها ها و شکل جدول  ✓

جدول  :    1فصل  یهاجدول  مثال  یشوند، برا  یگذارظهور در هر فصل شماره  بیبه ترت  ها بايدها و شکلجدول  تمامی

 .شود   نوشتهو ... 2-2و  1-2جدول ،  2فصل  یها جدول  یو...، برا 2-1و  1-1

 .ها ذكر شودها در زيرآنها و عنوان شکلآن باالیها در جدول  عنوان

 .جدول يا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در عنوان جدول يا شکل ذكر گردد  چنانچه

مطالب آورده    فهرست  ها پس ازها در متن ارجاع شده باشد و فهرست آنها و شکلجدول  هیاست به كل  الزم  ن یهمچن

 .شود

 .ها در متن، در فهرست آورده شودشکل ها وعنوان جدول قا  ی دق

 .شکل با زيرنويس آن نبايد فاصله باشد  ن یپاي ن ی عنوان جدول و خود جدول و ب ن ی ب

 .ها به اندازه يک خط از متن جدا شوندها و شکلجدول  ن ی و پاي البا

 .ستی نمودارها مجاز ن  و هاها، شکلدور جدول (كادر اضافی)كادر  دنی كش

 س ي رنو ي ز  ✓

در همان    زيرنويس   توان به صورترا می  حیخاصی داشته باشد، توض  ح ی به توض  از ی صورتی كه يک عبارت يا واژه ن  در

و سمت چپ آن تايپ شود    الدر با  ZAR  13با قلم  صفحه ارائه كرد. در اين صورت عبارت يا واژه، توسط شمارهايی  

 .شود  مربوط به آن شماره ارائه  ح ی و در زيرنويس، توض

 در متن فارسی   غیرفارسی درج لغات   ✓



زبان  به  زيرنويس  در متن به فارسی و در (خاص و... یا هايرانی، وسايل، روش ری اسامی افراد غ) غیرفارسی ی هانام همه

  ايد ی مربوط به آن در پاورقی ب  كامل  بار بايد كلمات   ن یبه كارگرفته شود، اول  ینوشته شود. اگر حروف اختصار  اصلی

 .آورده شود  یل پرانتز حروف اختصارآن داخ یو جلو

 ها و فرمول   اضی ي روابط ر  ✓

  یشوند، به طور  ذكر  در داخل كمانک(بی شماره ترت   -شماره فصل ) در هر فصل به طور جداگانه و به صورت    هافرمول

 .كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده شود

 :نمونه زير طبق
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 .از فصل اول است 5رابطه  كنندهانیب كه

 .يک خط فاصله باشد نیو پاي الها و متن از بامعادله ن ی ب

 .ها فاصله نباشدمعادله ن ی ب

 .نبايد كادر باشدها معادله دور

 ی بند جمله  ✓

 .داخل متن بايد فارسی باشند اعداد

بعدل ب  (،)و ويرگول    (.)پايان جمله    نقطه نوشته شوند. جمله  از حرف آخر  بعد  يا    فاصله  با يک   یفاصله  و  نقطه  از 

 .ويرگول شروع شود

  "شکلها "است،    ح ی صح(  شودمی)و    اندحی هر دو ناصح   "می شود "و    "شود ی م"ها بايد رعايت گردد،  فاصله  میو ن  ها فاصله

 .درست است  (هاشکل)و  ح ی هر دو ناصح  "شکل ها "و 
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