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  باشد:به شرح زیر می سمیناردستورالعمل تهیه گزارش 

 سربرگ مناسب 

 ..صفحه بسم ا 

 صفحه تقدیر و تشکر 

 چکیده 

 فهرست مطالب 

 فهرست اشکال 

 فهرست جداول 

  اختصاري (درصورت وجود)فهرست عالئم 

 مروري بر تحقیقات پیشین: مقدمه (شامل مقدمه، ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیات، روش تحقیق، 1فصل ،

 دستاوردهاي تحقیق)

  تحقیقمفاهیم اولیه تشریح  :2فصل 

  موجود در حیطه پژوهشهاي اصلی روشبیان سازي (روش تحقیق و پیاده: 3فصل(: 

  همراه با یک چارتتوضیح دقیق روش انجام کار 

  تشریح کامل ابزار و تجهیزات مورد استفاده 

 شکل و نقشه هاي مربوطه و خصوصیات فنی آنها، جداول، با درج   بیان مرحله به مرحله پیاده سازي

 توضیح شکل قبل ان (با ارجاع به شماره شکل)

 آنهاو روش انجام هاي موجود یا روشآزمایشات  بیان کامل  

  هاي مورد استفاده، فاکتور، هاي مختلف شامل داده و دستگاههاي موجود از دیدگاه: بحث و ارزیابی (روش4فصل

 )مقایسه شده و از دیدگاه شما تحلیل شوندروش، الگوریتم مورد استفاده، نتایج و.... 

  و پیشنهادات نتیجه گیري: 5فصل 

 ذکر منابع و مآخذ  
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  باید در متن بدرستی (با  ذکر فامیل نویسنده و سال چاپ) ارجاع شوند. نکته: تمامی مراجع

سازي و نتایج را به سمینار اضافه توانید فصل پیادههاي مورد بحث میسازي پایلوت روشنکته: در صورت پیاده

  کنید. یا گزارش خود را در قالب یک مقاله تحویل دهید.

 

 فاصلۀ سطر اول تا لبۀ  متر،یسانت 3سمت راست و چپ صفحه،  يها: فاصلۀ شروع خطوط از لبهيکادربند

در  دیها باها و فهرستها، شکلها، نقشهنمودارها، جدول ۀیباشد. کل متریسانت 2 ینیی، و تا لبۀ پا5/2 ییباال

 گنجانده شوند. مذکورکادر 

 است.  یفارس يصورت الفبا) به میصفحات قبل از مقدمه (از صفحۀ تقد يبندشماره : صفحات يگذارشماره

 يشود. شمارة صفحات در سمت چپ باال میتنظ ياز صفحۀ اول مقدمه تا انتها به صورت عدد يگذارشماره

 صفحه در وسط درج شود. نییپا ایصفحه، و 

 سانتی متر در تمام متن رعایت شود. 15/1خطوط  فاصله 

 و غیره از دستور    "می شود، می رود "تایپ کلماتی مانند برايCtrl+Shift+@  استفاده شود تا به صورت یک

 در متن ظاهر شوند.  "رودیم  شود،یم"واژة واحد 

 به چند بخش  تواندیو هر فصل م (تمرین یاموضوع اصلی) به چند فصل پروژهموضوع  :مطالب يگذارشماره

. عنوان شودیصفحۀ مربوطه آغاز م يباال يشود. صفحۀ اول هر فصل با دو سطر فاصله از کادربند میتقس

هر فصل با  يهااز بخش کی. هرشودیشروع م یسطر بخش قبل نیسطر فاصله از آخر کیهر فصل با  يهابخش

. عدد سمت راست گرددیاند، مشخص مجدا شده گریکدی) از -خط فاصله ( کیکه با  یفصل و بخش يهاارهشم

داشته باشد،  ربخشیشمارة فصل، و عدد سمت چپ، شمارة بخش مورد نظر است. اگر هر بخش چند ز انگریب

فصل دوم به  چهارماز بخش  ربخشیز نی. مثالً: سومردیگیدر سمت چپ عدد فوق قرار م ربخشیشمارة هر ز

 بخش قابل قبول است). ریز ایها تا حداکثر چهار سطح (شماره شودینوشته م 3- 4- 2صورت 

 ها و شکل يگذارشماره ):يآنها (اجبار يبندها، عالئم، اختصارات و عنوانها، جدولشکل يگذارشماره

: شودیصورت نوشته م نیبه ا کیعنوان مثال شکل ده از فصل . بهکندیم تیاز قاعدة باال تبع زیها نجدول

 ».10- 1شکل «

  ،واحد کوچکتر 2- 1با فونت متن به اندازه  نیوسط چمحل قرار گیري در زیر شکل 

 لغت شکل و شماره شکل به صورت پر رنگ 

 یک سطر فاصله بین متن اصلی و متن زیرنویس شکل 

 شکل آورده  ریها در زجدول و شماره، و عنوان شکل يدر باال نیچها به صورت وسطو عنوان جدول شماره

 .شودینوشته م 10زه قلم ها با انداها و جدول. عنوان شکلشودیم

 ها باید توصیفی، گویا و کامل از محتویات آنها عالوه بر شرح موجود در متن باشد.ها و جدولشرح شکل 

  پاراگراف هاJustify .باشند 

 اند مشخص در متن با دو شماره که با خط فاصله از هم جدا شده يارابطه هر ها:روابط و فرمول يگذارشماره

رابطۀ مورد نظر در فصل مذکور  یبیشمارة فصل، و عدد سمت چپ، شمارة ترت انگریسمت راست ب. عدد شودیم
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 ت،اسکه فرمول در آن ارائه شده یسمت راست خط يرابطه در داخل پرانتز و در ابتدا ایاست. شمارة فرمول 

         Y=a+bX) 8- 1. مثال:   (شودینوشته م

 ب ؛یحیپانوشت توض - : الفرودیبه کار م شتریشتن سه نوع آن بدارد که در نو یانواع پانوشت :پانوشت- 

که  يبار نینخست يو آن هم برا بار،کیتنها  متن. هر سه نوع پانوشت در یپانوشت تلفظ -پ ؛ياپانوشت ترجمه

صفحه، بعد از نوشتن  نییکلمه مشخص، و در پا يدر باال 10با اندازه قلم یبا شمارة فارس شودیبه آن اشاره م

نوشته  یدو واحد کوچکتر از متن اصل ای کیفاصله، و با اندازة  تی) و رعا-خط اینقطه ( کیعدد مربوطه، گذاشتن 

. گرددیدرج م نیچبه صورت چپ نیو مطالب الت نیچبه صورت راست ی. در پانوشت، مطالب فارسشوندیم

 .شوندیکلمه در متن بخش مربوطه نوشته م نینخست يبلکه بر رو ند،یآیها نمبخش نیعناو يها روپانوشت

 

 :تذکرات

 ایمبل به از طریق ( سمینارفایل  اولیه مهلت تحویلmeysameffati@guilan.ac.ir(  جهت بررسی و ذکر ایرادات

 می باشد. )مهلت نهایی اعالم شده توسط آموزشآخرین جلسه کالس (روز قبل از  30 احتمالی

  از  مهندسین محترمی که در طی کالس براي ارایه انتخاب می شوندفایل سمینار براي  اولیهمهلت تحویل)

روز  4ایرادات احتمالی  ) جهت بررسی و ذکرmeysameffati@guilan.ac.irایمبل به  مالقات حضوري یا طریق

 می باشد.قبل از روز ارایه 

  مهندسین محترمی که در طی کالس براي ارایه انتخاب می شوند یک هفته پس از ارایه فایل گزارش اصالحی

 همراه با سی دي حاوي فایل ورد، داده، نقشه، فایل ارایه و... را صحافی شده تحویل دهند.

  دقیقه  20اي در قالب پاورپوینت در مدت گزارش برطرف شده و یک ارایه حرفهمانده ایرادات روز باقی  40در

 گیرد.در کالس انجام می

  در متن گزارش از فونت فارسیB Nazanin  و فونت انگلیسی  13با سایزTimes  استفاده کنید. 11سایز  

 هاي مندرج در گزارش داراي شماره، عنوان و توضیح باشند.تمامی شکل ها و فرم 

 زارش نهایی پس از تایید و رفع ایرادات پرینت همراه گCD  و  وردحاوي فایلPDF  شود. تحویلدر روز ارایه 

  ارزیابی نهایی درس سمینار از طریق امتیازات کسب شده از فایل گزارش، قدرت ارایه و تسلط به موضوع، و

 گیرد.حضور فعال در کالس انجام می

 
 موفق و پیروز باشید
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  )دهینحوه رفرنس( 2 ضمیمه

  

 متن داخل فارسی در منابع به ارجاع نحوه

  )1394پرانتز  براي کتاب، مقاله و ... داراي یک نویسنده (مستشاري،  داخل در سال و نام روش از استفاده

  )                                                                1394مشایخی،  براي کتاب، مقاله و ... داراي دو نویسنده (مستشاري و

  )1394همکاران،  همکاران (مستشاري  و واژه با اسامی نویسندگان براي کتاب، مقاله و ... داراي بیش از دو نویسنده

  

 متن داخل انگلیسی در منابع به ارجاع نحوه

  )Mostashari, 2015مقاله و ... انگلیسی داراي یک نویسنده به صورت مستشاري  (نحوه ارجاع براي نویسنده کتاب، 

 ) Mostashari and Mashaiekhi, 2015مشایخی ( براي کتاب، مقاله و ... انگلیسی داراي دو نویسنده مستشاري و

 ,.Mostashari et alهمکاران ( و  اسامی نویسندگان براي کتاب، مقاله و ... انگلیسی با بیش از دو نویسنده به صورت مستشاري

  شود. نوشته می )2015

  

  شود:به یکی از سه صورت (حسب سنت رایج در گرایش مربوطه) آورده می پروژهفهرست منابع، مراجع و مآخذ در متن 

) و یــا 410: 1389عنوان مثــال (اســمعیلی، گیــرد. بــهبه صورت نام، سال و صــفحه (اختیــاري) انجــام می پروژهذکر مرجع در متن  - 1

، فهرســت مراجــع در ایــن حالــت در (Smith et al. 2008)،  (Smith, 2007, PP: 10-15))،10- 15: 1375(اسمعیلی و همکاران، 

 مراجع خارجی تنظیم می شود. به صورت الفبایی در دو بخش مجزاي مراجع فارسی و پروژهانتهاي 

، اگر منبع مورد نظر توســط یــک یــا دو نفــر نوشــته شــده باشــد، نــام پروژهدر این شیوه به منظور ذکر منابع مورد استفاده در متن     

» و همکــاران«آید، اما اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد تنها به ذکر نام نویسندة اول و ســپس عبــارت خانوادگی هر دو نفر می

شود. از ذکر القاب و عناوین افراد مانند مهندس، دکتر و مانند آن خــودداري شــود. نــام کوچــک نویســندگان در مــتن نوشــته اکتفا می

  شود.نمی

ذکر نشود، نام نویســنده و ســال انتشــار منبــع در آخــر جملــه و یــا پــاراگراف  پروژهاگر نام نویسنده/نویسندگان در متن  - 1- 1

شود. در این صورت منابع فارســی بــه صــورت فارســی و منــابع انگلیســی بــه انگلیســی نوشــته داخل پرانتز درج میمربوطه در 

ویرگول (؛) بین دو منبع مختلــف ضــروري اســت. شوند. در منابع فارسی نوشتن ویرگول (،) بین نام نویسنده و سال، و نقطهمی

 شود.) استفاده می;و  ,ویرگول انگلیسی (در منابع انگلیسی از ویرگول و نقطه

و در  (Lal, 1996; Royal et al., 2002): آمار ارائه شده درمورد میزان فرسایش خسارات ناشی از آن در سطح جهــانی مثال

، ضمن برانگیختن سؤاالت زیادي در زمینــۀ )1384؛ عرب خدري و همکاران، 1381؛ مهدوي،1373جاللیان و همکاران، (ایران 

  ها، هشداري جدي درمورد ابعاد پدیدة فرسایش خاك است.و قابلیت اعتماد این دادهروش استخراج، دقت 

ذکر شود، سال انتشار منبع بعد از نــام نویسنده/نویســندگان در داخــل پرانتــز  پروژهاگر نام نویسنده/نویسندگان در متن  - 2- 1

 شوند.تز به انگلیسی نوشته میشود. در این حالت اسامی انگلیسی در متن به فارسی و در درون پرانذکر می

کننــدة صــفات هاي ژنــی کنترلمدل رگرسیون خطی را براي شناسایی مکان (Hally and Note,1992)هالی و نوت  مثال:

  ارائه نمودند. F2کمی در یک جمعیت 

ه باشد و بخواهــد بــه مقالۀ آن پژوهشگر دسترسی نداشت به پروژهاگر در یک منبع به پژوهشگري اشاره شود، اما نویسندة  - 3- 1

 را در داخل پرانتز بنویسد.....» به نقل از «استناد آن منبع به نام پژوهشگر اشاره کند، باید بعد از ذکر نام پژوهشگر عبارت 
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کننــدة هاي کنترلکنندة رنگ پوستۀ بذر در لوبیا براي شناسایی ژن)، از تک ژن کنترل1382(به نقل از ربیعی،  1: ساکسمثال

 دانه استفاده نمود. اندازة

1. According to Hertzberg (2002), Dahl gives the U. S. Constitution "bad marks 

in 'democratic fairness' and 'encouraging consensus'" (p. 90). 

2. Samovar and Porter (1997) point out that "language involves attaching 

meaning to symbols" (p.188)  

نوشــته  cو  a ،bچنانچه از یک نفر، دو و یا سه منبع مربوط به یک سال ذکر شــود، بعــد از ســال انتشــار، الــف، ب، ج /  - 4- 1

 شود.می

  هاي کم....درمورد فرسایش ناشی از جریان در قدرت جریان (Asadi et al., 2007a)الف) یا 1378اسدي و همکاران ( مثال:

در  [http:\\...,year]یــا  ]نام، سالبی[ع یک سایت باشد و نویسنده مشخص نباشد، در این صورتدر صورتی که مرج - 5- 1

  شود.متن استفاده می

  

بایست با رعایت ترتیب از شمارة کوچک به بزرگ از گذاري میشود. این شمارهاي انجام میبه صورت شماره پروژهذکر منابع در متن - 2

درج  پــروژه. فهرست منابع در این حالت برحسب شماره در انتهــاي ]7- 2[و یا  ]7و3و2[و یا  ]2[عنوان مثال ابتداي متن انجام شود. به

 شود.می

، 2[توان شمارة صفحات مــورد اســتفاده را بــه ایــن صــورت نوشــت استفاده کتاب باشد، می اگر در این شیوه منبع مورد - 1- 2

  .]15- 68: 2[به عنوان مثال  ]شماره صفحات

  

 به صورت فهرست منابع الفبایی، فارسی و التین به طور مجزا. پروژهذکر شماره در متن براي مراجع مورد استفاده و در انتهاي  - 3

، شــماره 2[توان شمارة صفحات مورد استفاده را به ایــن ترتیــب نوشــت در صورت استفاده از کتاب میدر این شیوه نیز  - 1- 3

  ]صفحات

 
  

    باید موارد زیر مدنظر قرار گیرد: پروژهدرهر سه حالت فوق براي تهیۀ فهرست منابع در انتهاي 

سال (مقالۀ مربوط به یک مجلۀ علمی: نام خانوادگی و نام نویسندة اول، نام خانوادگی و نام نویسندگان بعدي،  - الف

  ، نام مجله، شمارة جلد و شمارة صفحات مقاله.»عنوان مقاله«،)انتشار

  مثال:

 .88-75 صص :20شمارة پژوهی، فصلنامۀ ادب، »شناسی چند واژه از لري بویراحمديریشه«)، 1391(طاهري، اسفندیار، 

Fogg, Richard Wendell, (1985), “Dealing with Conflict: A Repertoire of Creative, 

Peaceful Approaches”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 29, No. 2, pp 330-358. 

دگی و مخفف نام نویسنده اول، نام خــانوادگی و نــام نویســندگان هاي علمی: نام خانواها و کنگرهمقاله مربوط به همایش - ب

 ، نام همایش، محل برگزاري، شمارة صفحات در مجموعه مقاالت.»عنوان مقاله« ،)سال انتشار(بعدي، 

  :مثال      

                                                 
١. Socks 
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مــوازین همــایش ، »هاي اجتمــاعی جدیــد در تهــراننان، الگوي قدیمی قضایی، پیچیدگی«، )1380(امیر ابراهیمی، مسرت، 

 . 287- 250، صص هنري شهرداري تهران - اجتماعی شهر تهران: سازمان فرهنگی - فرهنگی ۀتوسعه و ضدتوسع

Howarth, P., (1995), “Phraseological standards in EAP”, the meeting of the British 

Association of Lecturers in English for Academic Purposes, Nottingham. 
  

هاي مــرتبط ویژه ســایتهاي اینترنتی معتبر بــهتوان از سایتهاي اینترنتی: درصورت ضرورت میمقالۀ مستخرج از سایت - ج

نویسندة متن یــا  استفاده کرد. در این صورت به ترتیب، نام خانوادگی و مخفف نام (Database)با گردآوري اطالعات جامع 

نــام و آدرس ســایت اینترنتــی بــه ، »عنــوان موضــوع« زمان تجدیدنظر در سایت)،کنندة سایت (آخرین تاریخ و مؤسسۀ تهیه

  شود. می ذکر صورت ایرانیک

 مثال:

ریزي و اقتصــاد کشــاورزي. بازیــابی هاي برنامه، مؤسسۀ پژوهش»نقش دولت در بخش کشاورزي«)، 1390.  رحمانی، ت. (1

  صفحه. 200صبح:  9اردیبهشت ساعت  peri.ir/reporst.htm-www.agri  ،12شده از آدرس 

1. Bretin, Andre, (1924), Manifesto, “Manifest of Surrealism”, 

http://en.Wikipedia.org/wiki/ Surrealist. 

2. IMF, (2002),“ The IMFs Approach to Promoting Good Govern a nee and Combating 

Corruption – A Guide”, http ://www.imh.org/external/np/gov/guid/eng/index.Htm.  
  

نــام «هاي یک کتاب به طور مشترك توسط یک یا چند نفر نوشته شده باشد، ذکر منبع بــه صــورت اگر کلیۀ فصل کتاب: - د

خواهــد بــود. بــراي » خانوادگی و نام نویسندة اول،  نام خانوادگی و نام نویسندگان بعدي، سال انتشار، عنوان کتاب، نام ناشــر

  ) با حروف بزرگ نوشته شود.and ،of  ،with(به جز کلماتی مثل  منابع انگلیسی الزم است حرف اول تمام کلمات عنوان

اي داشته باشد و آن کتاب توسط یــک یــا چنــد نفــر هاي یک کتاب نویسنده یا نویسندگان جداگانهاما اگر هریک از فصل    

و نام نویســنده اول  نام خانوادگی") به چاپ رسیده باشد، روش درج منبع به صورت editorدیگر به عنوان هماهنگ کننده (

است، سال انتشار، عنوان فصــل و سپس نام خانوادگی و نام نویسندگان بعدي فصلی که در متن پایان نامه از آن استفاده شده

 "کنندگان، عنوان کتاب، نام ناشر و شمارة صــفحات فصــل مربوطــهکننده یا هماهنگمورد نظر، نام خانوادگی و نام هماهنگ

بــراي منــابع فارســی و » کننــدههماهنگ«کننــدگان، عبــارت کننده یا هماهنگد که بعد از نام هماهنگخواهد بود. توجه شو

"ed."  یاeds."" گردد.براي منابع انگلیسی، در داخل پرانتز قید می  

یــا شده باشد، پس از نوشتن نام خــانوادگی و نــام نویســنده  ترجمهدر صورتی که کتاب مورد نظر توسط یک یا چند نفر     

شود. در چنین حالتی بــراي ، نام ناشر ذکر می»)نام خانوادگی و نام مترجم«نویسندگان، سال ترجمه، عنوان ترجمه، (ترجمۀ 

  شود.استفاده از منبع در متن، نام مؤلف و سال ترجمه ذکر می

  

  

  مثال:

 ،(ترجمۀ احمد ذاکــري) پتانسیل آنومی در شهر تهران ۀ، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمین)1378، (پور، فرامرزرفیع - 

  .سیما و تهران: انتشارات صدا

 نی.  فقیان)، تهران: نشرؤناصر م ۀ(ترجم ، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)1378، (ینآنتو، گیدنز - 
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1.   L. Stein, 1994, Random patterns, J. S. Brake, Ed., Random patterns in Computers and You, 

New York: Wiley, pp. 55-70. 

  این روش فقط براي ارجاع عددي قابل قبول است.

  هاي فارسی و انگلیسی به صورت ذیل نگاشته شوند.شود تمام رفرنسپیشنهاد می

  منابع فارسی: 

  نی.  فقیان)، تهران: نشرؤناصر م ۀ(ترجم تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. 1378، آ. گیدنز

بیماري  ". فرهنگ کشاورزي و منابع طبیعی، جلد دوم، 1378و شریفی تهرانی، ع.  ض.بنی هاشمی،  .؛ارشاد، ج .؛ایزد پناه، ك

  ، دانشگاه تهران. "شناسی گیاهی

  منابع انگلیسی:

Brown, R. ٢٠٠٩. Plant Pathology, techniques and protocols. Scottish Agricultural Science 

Agency, DMB, Edinburgh, UK. Humana Press. 

 

Johanson, K. E., and Petersson, B. ٢٠٠٢. Taxonomy of Mollicutes, in Molecular Biology and 

Pathogenicity of Mycoplasma (Razin, S. and Herrmann, R., eds.). Kluwer Academic Plenum 

Publishers, New York, NY, pp. ٢٩–١. 

 

Liu, B. L., Tabler, M., and Tsagris, M. ٢٠٠٠. Episomal expression of a hammerhead ribozyme 

directed against plum pox virus. Virus Res. ٢٣-١٥ ,٦٨. 

، مقطــع تحصــیلی و »نامه/رســالهایانعنــوان پ«نامه/رساله، (سال انتشــار)، : نام خانوادگی و نام نویسنده پایاننامه/رسالهپایان - ه

  رشته، نام دانشگاه. توجه شود که نام استاد راهنما نباید بیان شود.

  :مثال

کارشناســی ارشــد  ۀنامــ، پایان»پذیري در رفتار بزهکارانه در شهر شیرازبررسی اثرات عوامل جامعه«، )1376( ،احمدعلی شیري، - 

 شیراز: دانشگاه شیراز. ،شناسیجامعه

، رســالۀ دکتــري اقتصــاد کشــاورزي، »تدوین الگوي بیمه درآمدي براي محصــوالت منتخــب کشــاورزي«)، 1390راد، ع. (کیانی - 

  دانشگاه تهران.

1.  Byerlee, D.  (1993),  “Calculating  Levels  of  Protection:  Is  It  Always  Appropriate  to  Use  

World Reference  Prices  Based  on  Current  Trading  Status?”,  MSc.  Thesis on 
Agricultural Economics, Agriculture Faculty, Iowa State University. 


