
 
 
 
 

 

 نامه كارشناسيفرم تعهدنامه رعايت نكات و قواعد تهيه پايان

 .اًذداًطكذُ تذٍيي ضذُساختار هصَب ٍ تزاساس  صفحات ػٌَاى فارسی ٍ اًگلیسی تغاتك کاهل دارًذ -1

  

 است.ٍ ًگارضی  تا رػايت اصَل گزاهزي تزگزداى چكیذُ فارسی دلیماًچكیذُ اًگلیسی  -2

 

 کارتزدى کادر ٍ تشئیٌات خَدداري ضذُ است.اس تِ  -3

 

در هتي ارجاع  ّاّا ٍ جذٍللزار دارًذ. کلیِ ضكل در سيز آى ّا ٍ ًوَدارّاى ضكلاَػٌَاى ّز جذٍل تاالي آى ٍ ػٌ -4

   تز است.ّا دٍ ضوارُ اس هتي کَچکللن تِ کار رفتِ تزاي ايي ػٌَاى ،اًذدادُ ضذُ

 

 Times Newٍ تزاي تايپ التیي اس للن  14تا اًذاسُ للن  BNazaninتزاي تايپ فارسی اس للن ًاهِ، در هتي پاياى -5

Roman  ّا اس راست ٍ چپ هزتة ضذُکلیِ ًَضتِ استفادُ ضذُ است.  12تا اًذاسُ للن( اًذJustify در اتتذاي ّز ٍ )

 ( ٍجَد دارد.Tabپاراگزاف، تَ رفتگی )

 

ّا رػايت ٍ تزتیة آى تَدُ ّا داراي ضوارُ هزتثظ تا فصلَاى فصل ّستٌذ. تواهی ػٌَاىّا داراي صفحِ ػٌکلیِ فصل -6

ػذد سوت راست تیاًگز ضوارُ فصل ٍ ػذد  ،ًاهِپاياىّاي ٍ سيز تخص ّاکلیِ تخصّاي گذاريضذُ است. در ضوارُ

سوت چپ ضوارُ تزتیة تخص هَرد ًظز است. در صَرتی کِ ّز تخص داراي سيز تخص تاضذ ضوارُ ّز سيز تخص در 

سيز تخص : )يؼٌی   -5-2-3اًذ. هاًٌذ: ( اس يكذيگز تفكیک ضذُ-ايي ارلام تا خظ فاصلِ )دارد.  سوت چپ ػذد فَق لزار

 (.فصل سَماس تخص دٍم  پٌجن

 

تِ عَري کِ ػذد سوت راست تیاًگز ضوارُ اًذ گذاري ضذُّا تِ تزتیة ضوارٍُلّا ٍ جذّا، ضكلکلیِ رٍاتظ، فزهَل -7

 است.ّا ٍ جذاٍل در ّز فصل سوت چپ ضوارُ تزتیثی رٍاتظ، ضكل ٍ ػذدفصل 

 

ًاهِ )تخص هزاجغ( ضذُ ٍ در اًتْاي پاياىهٌاتغ ٍ هزاجغ تِ تزتیة استفادُ در هتي تا ضوارُ در داخل ][ هطخص  -8

 تزتیة اس ضوارُارجاع تِ هزاجغ در هتي تِ .ًذاًاهِ در دٍ تخص فارسی ٍ التیي تیاى ضذًُاهِ ًگارش پاياىیييهغاتك آ

 دّی در فْزست هزاجغ ًیش رػايت ضذُ است.[ آغاس ضذُ ٍ ايي تزتیة ضوار1ُ]

 

 ،اًذاستفادُ ضذُ تزجوِ ضذُ يا تا اًذکی تغییزکِ تذٍى تغییز  ضذُ اس هزاجغگزفتِ  ّايّا ٍ جذٍلضكلّا، هتي -9

 داراي ضوارُ هزجغ ّستٌذ.

 



 .ٌذستّ تِ آى ٍاحذ هزتَطّا ٍ ًوَدارّا داراي ػٌَاى هطخص ٍ هحَرّاي افمی ٍ ػوَدي کلیِ ضكل -11

 

 .ٌذستٍ ًیش رٍاتظ ٍ هؼادالت، فارسی ّ ّاّا ٍ تخصّا، سيز فصلّا، فصلّا، جذٍلضوارُ صفحات، ػٌَاى ضكل -11

 

 الیِ سوت راست خظ لزار دارد.در هٌتْی ّارٍاتظ در هٌتْی الیِ سوت چپ ٍ ضوارُ آى -12

 

اّذاف هحمك  ّاي اًجام ضذُ،تزرسی ّاي فارسی ٍ اًگلیسی ضوي اضارُ هختصزي تِ اصل هَضَع،هغالة چكیذُ -13

 ضذُ ٍ ًتايج حاصل اس تحمیك را در تز دارد.

 

 .ٌذستّچیي ٍسظ ّاآى ىاػٌَّا ٍ ّا، جذٍلضكل -14

 

ّا ٍ جذاٍل پس اس هؼزفی ضكل .ٍجَد داردگشارش صفحات هختلف خالی در  يفضاکوتزيي  هٌاسة ٍ تٌذيصفحِ -15

جذاٍل ٍ رٍاتظ تزگزفتِ ضوارُ هزجغ تزاي ّا اس ٍضَح ٍ کیفیت هٌاسثی تزخَردار ّستٌذ. اًذ ٍ کلیِ ضكلدر هتي آهذُ

 اًذ.ضذُ در ػٌَاى آى آٍردُضذُ اس هزاجغ 

 

 فاصلِ در کلیِ کلوات داراي پیطًَذ ٍ پسًَذ ٍ ًیش در کلوات هزکة رػايت ضذُ است.ًاهِ ًگارش، ًینیييهغاتك آ -16

 

ًاهِ است.ّاي تؼزيف ضذُ در پاياىٍ تخص ّافصلّا، سيزى فصلافْزست هغالة هغاتك تا ػًٌَاهِ داراي پاياى -17

            

تِ  ،ًاهِّا در هتي پاياىآىى هزتَط تِ اٍ ػٌَ ّاّا ٍ جذٍلّا ٍجَد دارد ٍ تِ ضوارُ ضكلّا ٍ جذٍلفْزست ضكل -18

 عَر کاهل اضارُ ضذُ است.

 

 ّاٍ ًطاًِ ياختصارػالئن ٍ تخطی تحت ػٌَاى فْزست اًذ ضذُسيزًَيس  ٍ کلوات کلیذي هتي ّاکلیِ هخفف -19

 ٍجَد دارد.

 

 

 رضتِ ................................ تِ ضوارُ داًطجَيی ................................. ايٌجاًة ...................................................داًطجَي

درصَرت  "ًواين. ضوٌاّا را تأيیذ هیٍ صحت آىام ٍ اػوال ًوَدُتک تک هَارد فَق را در ًسخِ ًْايی پاياى ًاهِ خَد تزرسی 

 ػْذُ ايٌجاًة است. آى تز ٍلیت هطكالت ًاضی اسَػذم رػايت ّز يک اس هَارد فَق هس

 

 تاريخ .............................اهضاء..................................................                  داًطجَ      يیذ أت

   

 يیذ استاد راٌّوا                  تاريخ .............................اهضاء..................................................أت


