
 

 

 1پیوست شماره 

 
 

 شیوه نگارش گزارش نهایی

 

نگارش گزارش نهایی باید روشن، دقيق، مختصر و با انشایی فصيح و صریح باشد. توجه به آئين نگارش جدید، بررا   مارا        

بيرا  بایرد بره يری ری و اماا  آنها، ضرور   اسر.. جلارام مری "كدام یك"به  "كداميك"، "گزارش ها"به  "گزارشها"تغيير 

 .  1ها از اسم فاعل او  شخص مفرد )من( و او  شخص جلع )ما( پرهيز گرددشوندكه در آ 

باید در ابتدا شامل چكيده در یك صفحه باشد كه در آ  نویسنده به ارائه تصویر كای از محتروا  گرزارش يرر  گزارش می     

دس. آمرده ه ها  مطالعاتی و نتایج بنظر  معلار ، فصل تواند شامل معرفی موضوع، معرفی مبانیپردازد. چكيده مینهایی می

 مرتبط با موضوع ير  نهایی در انتها  چكيده فارسی و لاتين الزامی اس..  2كايد واژه 11و حداكار 5باشد. ارائه حداقل 

خوانا، شامل عار. انتخرا   مطالب متن گزارش باید در جه. درك بهتر ير  معلار  نگاشته شده باشد و به صورتی كامااً     

ها  مشابه، برنامه  فيزیكی،   ير ، مبانی نظر  يراحی، بررسی نلونهموضوع، مطالعام مربوط به آ ، تجزیه و تحايل محويه

 ها  ماك. باشد.ها  لازم و عكسگير  ير  هلراه با كايه ن شهفرآیند يراحی و شكل

 . نكام زیر ضرور  اس. به هنگام نگارش و تهيه گزارش نهایی رعای     

 سانتی متر( و به صورم علود  ارائه شوند. 7/22 x /.21)  A4مطالب در صفحام  -

 بند  و ارائه گردد.به ترتيب دسته"هابخش"، و"هافصل"، "هاقسل. "تواند درقالب محتوا  گزارش می -

 متن گزارش نهایی ف ط بر یك رو  كاغذ و دریك ستو  تایپ شود. -

عناوین  ( درنظر گرفته شود.3) بنا به نوع قام 14تا 12متن اصای بين  آ  دراندازه و  Blotusیا  Nazaninنوع قام  -

 تر از عناوین اصای تایپ شوند.تر باید كوچكتر تایپ شده و عناوین فرعیها چهار سایز بزرگفصل

 )سه گام( افزایش یابد. 5/1ا تواند ت)دو گام( اس. كه در چكيده می 14فاصاه سطرها در يو  گزارش برابر -

 گردد.رفتگی آغاز میرفتگی آغاز شود. متن چكيده بدو  پيشخط او  از هر پاراگراف جدید با پنج گام پيش -

ها باید در متر باشد. حاشيهسانتی 5/2متر و حاشيه سل. چپ و پایين برابر سانتی 5/3حاشيه سل. راس. و بالا برابر  -

تر از فضا  داخل ها بزرگها یا جدو ها، ن شهدر صورتی كه در برخی موارد، اندازه تصویر سرتاسر گزارش رعای. شود.

 )به صورم تا خورده( ابعاد حاشيه رعای. گردد. A3ها و یا استفاده از كاغذ حاشيه باشد، لازم اس. با كوچك كرد  تصویر

 

 

 ها و ترتیب بخش اجزا

 رو  جاد گزارش نهایی  -

                                                 
این بخش از گزارش  "اس. گفته شود   بهتر  "باشددر این بخش از گزارش هدف من تدوین چهارچو  نظر  ير  می "برا  ماا  به جا  جلاه   - 1

 "پردازد.به تدوین چهارچو  نظر  ير  می

 ها برا  معرفی مفهوم پروژه باشند.ترین واژهبایس. شامل مهماین لغام می - 2

Font-3  
 Word  Single-Line Spacing-Paragraphبرا  ماا  در برنامه  - 4



 

 

 سفيد(آستر بدرقه )صفحه  -

 ا...صفحه بسم -

 صفحه عنوا  )مانند صفحه رو  جاد، بدو  آرم( -

  (واژه 7تا  5كاله و كايد واژه بين  311حداكار چكيده ) و كايد واژه صفحه چكيده -

 پيشگفتار )اختيار ( -

 ت دیر و تشكر -

 ها(فهرس. مطالب )شامل عناوین اصای و فرعی، منابع و پيوس. -

  (ها )درصورم وجود جدوفهرس. جدو  -

 ها و نلودارها( فهرس. تصویرها )درصورم وجود تصویرها، ن شه -

 صفحه( 71و حداكار  51متن اصای )حداقل  -

 ها )در صورم وجود(نویسپی -

 خذآمنابع و م -

 ها  ير  و ضلائم لازم(ها )شامل ن شهپيوس. -

 اژه(و 7تا  5كاله و كايد واژه بين  311صفحه چكيده و كايد واژه انگايسی )چكيده حداكار  -

 
 

 5 پاورقی یا زیرنویس

توا  به صورم زیرنرویس یرا ا  داشته باشد، توضيح مربويه را میدر صورتی كه یك عبارم یا واژه نياز به توضيح ویژه  -

 پاورقی در هلا  صفحه ارائه نلود.

 6مانند  سربك گوتيركشود. به خط فارسی نوشته و معاد  لاتين آ  در پاورقی آورده  می ،ها  لاتين در متنكايه نام  -

 شود.از سل. چپ آورده می (Gothicكه در پاورقی معاد  آ  یعنی )

هرا نویسلازم اس. به بخش پی ،نویس نباید از سه سطر تجاوز كند. چنانچه زیرنویس بيش از سه سطر باشدمطالب زیر -
 آخر گزارش منت ل گردد.ها در در بخش پيوس.در آخر فصل یا  7

ها در گزارش ير  نهایی به دليل فاصاه زیاد  كه برين مرتن اصرای و توضريحام تكلياری ایجراد نویساستفاده از پی -

ها محدود ها در صورتی استفاده شود كه تعداد صفحام فصلنویسشود، مناسب نيس.. از این رو بهتر اس. تا از پیمی

 باشد.

 باشد. 12و حداكار  11ها حداقل اندازه قام زیرنویس -

 
  

 گذاریشماره 

ها  آغازین )از ابتدا  گزارش تا او  متن اصای( با حروف نوشرته شروند. از ایرن رو، صرفحه اعداد شلاره گذار  او  صفحه     

 شود.گذار  میشلاره "یك"اس. و با شلاره  ا...بعد از آستر صفحه بسم

 گذار  شود....( شلاره32221شود باید با عدد )شلاره صفحام متن اصای كه با م دمه یا فصل نخس. شروع می -

                                                 
 Footnote -5  

Gothic - 6  

  Endnote -7  



 

 

 متر از لبه پایين اس..سانتی 5/1گيرد. فاصاه شلاره صفحه حدود شلاره در پایين و وسط صفحه قرار می -

  بخرش بعرد از   فصل در سل. راس. و شرلارهشوند. بطور  كه شلارهگذار  میها با عدد شلارهها و زیربخشبخش -

 اس..( 3از فصل  2از بخش  4بيا  كننده زیربخش  4-2-3 شود. )ماااًآ  آورده می

 

 ذکر اعداد در متن 

باشد، بایرد  11ها و نلودارها( اگر كلتر از عددشود )غير از اعداد مربوط به جدو عدد صحيحی كه در داخل متن نوشته می    -

 ...12، 14، 11شود مانند ورم عدد  نوشته میصه باشد ب 11تر از با حروف نوشته شود. مال  چهار، هف..... هرگاه عدد بزرگ

 5/12برا  نوشتن اعداد اعشار  از عاام. اعشار )/( استفاده شود. مانند     -

 .%66برا  نوشتن درصد از عاام. )%( استفاده شود. مانند     -
 

 ها و تصویرهاجدول

 ها باید با كيفي. مناسب تهيه و ارائه شود.  ها و جدو تلامی تصویرها، ن شه    -

 شوند.ناميده می "تصویر "ها با عنوا  كايه تصویرها، نلودارها، و منحنی    -

، 2هرا  فصرل گرذار  شروند. مااراً بررا  جردو ها باید به ترتيب نلایا  شد  در هر فصل شلارهتلامی تصویرها و جدو     -

 شود.و... نوشته می 2-2، 1-2جدو  

 شود.ها در بالا  آنها نوشته میعنوا  جدو     -

 گردد.عنوا  تصویرها در زیر آنها ذكر می    -

اسر.، در عنروا  آ  جردو  یرا تصرویر، بایرد بره منبرع مرورد اسرتفاده چنانچه جدو  یا تصویر  از منبعی برداش. شرده    -

 گردد.اشاره
 

 ی ارجاع در متننحوه

ذكر منابع باافاصاه پس از خاتله جلاه و قبل از ن طه پایانی در داخل پرانتز، با معرفی نام نویسرنده و سرا  انتشرار تعریر       

(. معرفی منابع به ترتيب حرروف الفبرا  نرام خرانوادگی نویسرندگا  در فهرسر. منرابع ذكرر 1372 ،گردد.  مانند  )صالحیمی

 گردد.می
 

  های فارسیکتابی ارجاع به نحوه •   

نوبر.  ،  جادعنوا  كتا . نام و نام خانوادگی مترجم. شلاره ،)سا  انتشار( ،نام نویسنده ،به ترتيب  نام خانوادگی نویسنده     

 ناشر. ،محل نشر ،چاپ
 

 نامهی ارجاع به پایاننحوه •

نرام  ،  تحصريای. محرل نشررنامه. م طع یرا دورهعنوا  پایا  ،)سا  انتشار( ،نام نویسنده ،به ترتيب  نام خانوادگی نویسنده     

 آموزشی. دانشگاه یا موسسه

 شود. به منبع اصای ارجاع داده توا  ارجاع داد؛ ولی ترجيحاًمربوط به دوره كارشناسی می "گزارش ير  نهایی"نكته  به 

 

 



 

 

 ارجاع به مقاله  نحوه •

. نام متررجم. نرام مجاره یرا نشرریه )برا فونر. "عنوا  م اله" ، )سا  انتشار( ،نام نویسنده ،به ترتيب  نام خانوادگی نویسنده     

(Italic دوره یا سا . شلاره. تاریخ انتشار. صفحه آغاز و پایا  م اله یا صفحه مورد نظر. باید دق. شود كه عنوا  م الرام برين .

 دو گيومه قرار گيرد.

 .31. ص 36. پایيز 31شلاره  .مجاه هنرها  زیبا. "سایه در فضا  باز يراحی"(، 1336مانند  ياهباز، منصوره )
 

 های غیر فارسیارجاع به کتاب نحوه •   

نوشته شده و حروف او  اسرامی و افعرا  برا حرروف برزرگ   Boldها به صورم باید دق. داش. كه عنوا  م الام و كتا      

 قيدها لازم نيس.( به عنوا  ماا  شود. )در مورد حروف ربط و تعری  و نشا  داده می

Edition, London, Applied Science. nd2, Man Climate and Architecture), 1276Givoni, B., ( 
 

   ایهای رایانهارجاع به سایت نحوه •

شود. بررا  مارا  اولرين ها  معرفی  میها به تعداد سای.URLا  در داخل متن با نوشتن ها  رایانهارجاع به سای. نحوه

URL شود به این يریق در داخل متن نوشته می 

 (URL1– Givoni, 2115) 

 

 

 ها پیوست

هرا  گيررد. جردو مری سازد در پيوس. قررارتلام ايااعام و مداركی كه نوشته را سنگين كرده و خواند  آ  را دشوار می     

هرا ها  كوتاهی باشند كه بتوا  آنها را در متن نوشرتهمگر اینكه نلونه ،گيرنديولانی و ايااعام آمار  اغاب در پيوس. قرار می

 گنجاند.
 
 

   URLمآخذ و  ،فهرست منابع

غير مست يم از آ  بهرره گرفتره  شود كه به صورم كتابشناسی و یا استفادهبه آ  دسته از منابع گفته می 3فهرس. منابع -

 اس..شده

اس.. بدیهی اسر. در زمرا  شود كه به صورم مست يم از آنها استفاده شدهگفته میبه آ  دسته از منابع  2فهرس. مآخذ -

ها  متن، ارجاع بره نویسرنده اصرای و نره متررجم، ضررور  اسر.. بررا  مارا   صفحه معرفی شلاره ،استفاده از مآخذ

 (  23-35ص ،1334،( یا )لنگ23ص ،1334،)لنگ

 ا  ايااعرام اخرذ شرده باشرد. نحروهها  رایانرهشود كه در آ  از سای.به آ  دسته از منابعی گفته می  URLفهرس.  -

ها باید به يری ی باشد كه ابتدا جزئيام محيط سای. جستجو شده معرفی گرردد و در انتهرا نيرز زمرا  معرفی این سای.

 ماا   استفاده از سای. داخل پرانتز قيد گردد.

      http://WWW.ut.ac.ir) 2115, 12. (visited on Dec.  
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