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 همذهِ:

  یًحَُ  تا  داًطدَياى  ٍ آگاّی  یيهٌظَس آضٌا  تِّای تحصيالت تکويلی ٍ  سسالِتا تَخِ تِ اّويت يکساى تَدى تذٍيي 

      دس صَست ػذم سػايت ايي  ٌٌذ.ک  سػايت سسالِ  تٌظين  سا ٌّگام  آييي ًاهِ صيش  داًطدَياى  است  ، ضشٍسی ًگاسش

 ص دفاع دسيافت ًوی کٌٌذ.آييي ًاهِ داًطدَياى هدَ

 فصل اول: ترتيب و موارد صفحات

 :استتِ ضشح صيش  سسالِتشتية صفحات  :1 ماده

 اٍليي صفحِ: سفيذـ 1

 تسن اهلل الشحوي الشحين  دٍهيي صفحِ:ـ 2

 است.( کاستشگ)تَخِ: سٍی خلذ ًيض هطاتِ ايي  ّفتتيست ٍ  -ج کاستشگسَهيي صفحِ: هغاتك  -3

  ّطتتيست ٍ -ج کاستشگصالت هغالة هغاتك چْاسهيي صفحِ: اـ 4

 ًِتيست ٍ  -ج کاستشگپٌدويي صفحِ: ٍاگزاسی حمَق هغاتك -5

 .سی -ج کاستشگداٍساى ٍ هذيش گشٍُ هغاتك  ،هطاٍس ،ضطويي صفحِ: تصَية ًاهِ تا اهضای استاداى ساٌّوا -6

 سپاسگضاسی )اختياسی(صفحِ:  ّفتويي  -7

 تياسی(صفحِ: تمذين اثش )اخ طتوييّ -8

 چکيذُ  -9

ای تسياس کَتاُ، هسالِ تحميك، ّذف تحميك، سَاالت يا فشضيِ ّای تحميك، سٍش تحميك ٍ ًتايح تِ چکيذُ ضاهل همذهِ

 صفحِ تذٍى رکش فشهَل، ضکل ٍ هٌاتغ تاضذ. يککلوِ ٍ حذاکثش  200ٍ تايذ حذالل است دست آهذُ تِ عَس هختصش 
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 ٍاطُ داضتِ تاضذ. کليذتايذ حتواً فاسسی چکيذُ  :1هتبصر

 سی -ج، سی ٍ يک -ج کاستشگهغاتك  ّا، ًمطِ ّا ٍ ػکسّاخذٍل ،ّافْشست هغالة، ضکلفْشست: تِ تشتية  -10

 سی ٍ پٌح -جچْاس ٍ سی ٍ  -ج ،سِسی ٍ  -ج ،ٍ دٍ

( يؼٌی فصل دٍم تخص اٍل ٍ 4-1-2))فْشست هغالة تايستی ضاهل فصل ّا، تخص ّا ٍ لسوت ّا تاضذ.  :2تبصره

 لسوت چْاسم(

ضکل         ّوچٌيي توام لفظ ضکل اسائِ هی ضًَذ. تا ٍ ضکل  هٌحٌی ،ًوَداسٍ ػکس تا لفظ ػکس ٍ  : تصَيش3تبصره

 .ًمطِ ّا يا ًوَداسّا تِ صَست سًگی پشيٌت گشددّا ٍ خذٍل ّا تايذ تا کيفيت هٌاسة تْيِ ضًَذ.

 هخفف ّا يا کَتاُ ًَضت ّا -11

 ضَد. )اختياسی(¬ٍ هختصشی دس هَسد هحتَای فصَل پشداختِ هیسسالِ ت تِ هؼشفی پيطگفتاس: دس ايي لسو -12

  تؼييي تؼذاد فصل ّا ٍ هحتَای آًْا تشػْذُ ی گشٍُ است.  کِسسالِ  اصلی  ـ هتي13

 پيَست ّا: )دس صَست ٍخَد( -14

 پی ًَضت ّا: )دس صَست ٍخَد( -15

 ٍاطُ ًاهِ: )اختياسی( -16

 هٌاتغ ٍ هآخز -17

ٍ استفادُ اص ايي دٍ سٍش تشای آگاّی تيطتش است. ) APAيا  ضيکاگَسٍش  عشيمِ ی ًَضتي هٌاتغ ٍ هآخز تِ: 4تبصره

کِ تش سٍی سايت تحصيالت تکولی لشاس هشاخؼِ ًوايذ  – APAهٌثغ دّی تِ سٍش ضيکاگَ ٍ ساٌّوای  -تِ پيَست دٍم 

 .داسد

 چکيذُ ی اًگليسی -18
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 کليذ ٍاطُ داضتِ تاضذ.واً تايذ حتاًگليسی چکيذُ  :5 تبصره

 )تَخِ: پطت خلذ ًيض هغاتك ايي صفحِ است.( ضص سی ٍ -ج کاستشگصفحِ ی هالثل آخش: هغاتك  -19

 آخشيي صفحِ: صفحِ ی سفيذ -20

 گشدد.ً  استفادُ  1ٍ تزّية  کادس تضئيٌی  گًَِ اص ّيچ سسالِ  صفحات  ٍ تايپ  دس تذٍيي :6تبصره

 صفحِ تاضذ ٍلی تشای پيَست هحذٍديتی ٍخَد ًذاسد. 300ذ حذاکثش تاي سسالِهتي اصلی  :2ماده

 ی نگارشفصل دوم: نحوه

 .است Microsoft Word سسالًِشم افضاس هَسد استفادُ تشای تايپ  :3ماده 

 Spacingتا فاصلِ خغَط تِ صَست ٍ  2zar)يا  BZar)يا  Zar 13ا للن ٍ ت A4اغز ک تشتايذ  سسالِهتي اصلی  :4 ماده

| Multiple 1.2  ٍ صفحات هغاتك ًوًَِ ی صيش سػايت گشدد: یحاضيِ ّاتشای سايش 

 

 

 

 

 

                      

                                                           

 استفادُ ًطَد. footerيا  headerّوچٌيي اص 1

5/2 5/2 

3 

5/2 



    اصفهان                                                               دانشگاه هنر آموزشي ی شیوه نامه

5 

 

 

 ،دس هشکضصفحات تا حشٍف الفثا دس پاييي صفحِ اصلی تا صفحِ ی اٍل هتي هغالة صفحِ ی فْشست  اص :1تبصره 

 گشدد.ضواسُ گزاسی هی

کاغز ضواسُ پاييي اص  cm2/1تِ فاصلِ ی ٍ دس ٍسظ صفحِ پاييي دس .. .ٍ 3، 2، 1صفحات هتي تا اػذاد  :2تبصره

       تِ حساب  ٍلیضَد. تَخِ ضَد کِ تش سٍی صفحِ ی اٍل ّش فصل، ضواسُ ی صفحِ رکش ًوی ضَد، ¬گزاسی هی

 هی آيذ.

ضواسُ ی فصل، ػذد  6هطخص هی ضَد کِ ػذد  2-4-6يا  4-6لسوت ّای هختلف ّش فصل تا اػذادی ًظيش  :3 تبصره

، تخص هختلف Lotus 18 Boldضواسُ ی لسوت است. ضواسُ ٍ ػٌَاى ّش فصل تا للن  2ضواسُ ی تخص ٍ ػذد  4

ضواسُ ی فصل تا حشٍف ًَضتِ  تايپ ضَد )تَخِ: Lotus 14 Boldٍ لسوت ّا تا للن  Lotus 16 Boldفصل ّا تا للن 

 .ضَد(

تايذ تِ تشتية ظَْس دس ّش فصل ضواسُ گزاسی ضًَذ. هثالً  ، ًمطِ ّا ٍ ػکس ّاخذٍل ّا ،تواهی ضکل ّا :4تبصره

ٍ... ػٌَاى  2-3، خذٍل 1-3، خذٍل 3ٍ... تشای خذٍل ّای فصل  2-2، خذٍل 1-2، خذٍل 2تشای خذٍل ّای فصل 

( اگش ضکلی اص هشخؼی ًمل Lotus 12 Boldَاى ضکل ّا دس صيش آًْا رکش هی گشدد. )للن خذٍل ّا دس تاالی آًْا ٍ ػٌ

 ضذُ تاضذ، الصم است هشخغ آى دس صيش ضکل آٍسدُ ضَد.

خذٍل ّايی کِ دس ساستای عَلی کاغز تٌظين هی ضًَذ، تايذ عَسی لشاس گيشًذ کِ هتي تاالی ًمطِ، ػکس ٍ  :5تبصره

ضَد ٍ ّوچٌيي ضکل ّايی کِ دس ساستای عَلی کاغز تٌظين هی ضًَذ، تايذ عَسی لشاس ٍالغ  سسالِآًْا دس سوت ػغف 

لشاس گيشد. ضکل ّا ٍ خذٍل ّا حتی الومذٍس داخل هتي ٍ دس ًضديکتشيي  سسالِگيشًذ کِ هتي پاييي آًْا دس سوت لثِ ی 

 فاصلِ تِ هحلی کِ رکش ضذُ، آٍسدُ ضًَذ.

ذاگاًِ ٍ تِ تشتيثی کِ ظاّش هی ضًَذ هاًٌذ خذٍل ّا ٍ ضکل ّا ضواسُ فشهَل ّا دس ّش فصل تِ عَس خ :6 تبصره

 گزاسی گشدد.
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هؼادل اًگليسی لغات يا اصغالحات فاسسی کِ تشای اٍليي تاس تِ کاس هی سٍد تِ صَست صيشًَيس )فمظ تشای  :7تبصره 

طُ ّای تا الفثای اًگليسی احتشاص اص تِ کاس تشدى ٍا سسالِيک تاس( دس صفحِ ی هشتَط دسج ضَد. )حتی الومذٍس دس هتي 

اص لثِ ی پاييٌی ٍ تِ عَل  cm3اص لثِ ی چپ کاغز ٍ حذالل  cm5/2ضَد(. صيشًَيس ّا صيش يک خظ کِ تِ فاصلِ ی 

حاضيِ ی پاييي صفحِ سػايت ضَد(.  cm5/2ًياص سسن هی ضَد، ًَضتِ هی ضًَذ. )دس ّش صَست الصم است  هَسد

ٍ... فاسسی دس گَضِ ی تاالی آخشيي کلوِ دس هتي هطخص هی  2، 1سدى ضواسُ ی صيشًَيس ّا دس ّش صفحِ تا گزا

ضًَذ. دس صيشًَيس ّا فمظ هؼادل صتاى خاسخی لغات يا اصغالحات فاسسی ًَضتِ ضَد. دس صَست ٍخَد تَضيحات 

 تيطتش تايذ دس لسوت پی ًَضت ّا آٍسدُ ضَد.

توام آى هٌاتغ  سسالِاستفادُ لشاس هی گيشد اضاسُ ضَد ٍ دس  دالصم است دس هتي تِ کليِ ی هٌاتؼی کِ هَس : 8تبصره 

 آٍسدُ ضَد الثتِ ضشٍستی ًذاسد اص توام هٌاتغ آٍسدُ ضذُ دس پاياى دس هتي اصلی ّن استفادُ ضذُ تاضذ.

 گردد.و صحافی کپی دو رو به صورت باید دانشجویان رساله  :9تبصره 

 : استتِ ضشح صيش  سسالًِحَُ ی صحافی  :5ده ما

 تيست ٍ ّفت -جضواسُ  کاستشگسٍی خلذ هاًٌذ  -الف

 ػغف آى هاًٌذ ًوًَِ ی صيش  -ب

 

 

 

  ضص سی ٍ -ج ضواسُ کاستشگپطت خلذ هاًٌذ  -ج

 

 

 سال        ًام ٍ ًام خاًَادگی                ِ  سسالػٌَاى  
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 .صَستی ٍ سًگ ًَضتِ ًمشُ ای است دکتشیسسالِ ّای تشای توام  سسالِخلذ : سًگ 6 ماده

دس داًطگاُ ضَسای سياستگزاسی دٍسُ ّای دکتشی تصَية تِ تثصشُ  دُپاًضهادُ ٍ  تفّايي آييي ًاهِ دس  :7 ماده

 .ستالصم االخشا دکتشیتشای تواهی داًطدَياى  90-91ًيوسال اٍل سال تحصيلی  اصسسيذ ٍ  14/8/91تاسيخ 


