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بآيهایهاوتشتبخص.یک
 ب رکش ؽذه باؽذ: یل به جشجیر یها بخؼ یزاو یغحیبا  ياهه اویپا

 ،بغمله بیایذ( ۀاص ففس بؿذ، ایى ففسه بایذ يهایی گالیًگىس ؽذه ۀياه پایاوبشای ؾًىاو ) ۀففس -۸
 ،)بذوو جضئیًات( بغمله ۀففس -۹
 ،يهایی گالیًگىس ؽذه( ۀياه ياهه )هخقىؿ پایاو فىسجدلغه دفاؼ اص پایاو ۀففس -ۺ
 ،(یاسیاهذا )اخح -ۻ
 ،(یاسیش و جؾکش )اخحیجمذ -ۼ
 ،یذیلکواژه( + واژگاو  ۷۷ۺ)زذاکثش  یفاسع ۀذیچک -۽
 ،(یاسیؾگفحاس )اخحیپ -۾
 ،ها( ىعثیى پیو ؾًاو ياهه، ها، ؾًىاو کحاب فقل یو فشؾ یى افلیفهشعث هطالب )ؽاهل ؾًاو -ۿ
 قاویش و يمىداسها )دس فىست وخىد(،ها، ج فهشعث خذول -٩

 ،ؾالئن و اخحقاسات )دس فىست لضوم(فهشعث  -۸۷
 ،(A4کاغز  یا کلمه ۷ۼۺ ۀففس ۸۹۷و زذاکثش   ۷ۿ)زذالل  یهحى افل -۸۸
 ،ها )دس فىست وخىد( ظیيى یپ -۸۹
 ،خزآهًابؽ و ه -ۺ۸
 ،(یاسیفهشعث اؾالم )اخح -ۻ۸
 ،ها )دس فىست وخىد( ىعثیپ -ۼ۸
 ،یذیلکواژه( + واژگاو  ۷۷ۺ)زذاکثش  الجیى ۀذیچک -۽۸
 -الجیىؾًىاو  ۀففس -۾۸
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 هياهپایاويگاسشۀىیضدو.
 ۸اعحفاده ؽىد- IRBadr ؽذۀ اعحايذاسدعاصی ذ زحمًا اص للنیبا یؾشب – یپ هحىو فاسعیجا یبشا -۸

 للن دس هش يىؽحاس جابؽ لىايیى صیش اعث: ۀايذاص -۹
 ۻ۸ -------------------------------- هياه پایاوهحى 

 (B) عیاه ۽۸ --------------------- ؾًاویى افلی )اول و دوم(
 (B) عیاه ۻ۸ -------------------------------- ؾًاویى فشؾی

 (B) عیاه ۸۹ ------------------------- ؾًاویى هحقل به هحى
 (B) عیاه ۸۹ --------------------------------- کلمات هؤکذ

  ۸۹ -------------------------------------- پاوسلی
 (B) عیاه ۸۷ -------------------------- کلمات هؤکذ پاوسلی

 (B)عیاه  ۸۷ ----------------- ؾًىاو خذول، جقىیش و يمىداس
 ۸۹ ----------- هحى خذول و جىضیر جقىیش و يمىداس

 ۹و ادب فاسعی اعث- ؽیىۀ اهالی کلمات جابؽ فشهًگغحاو صباو -ۺ
 اعث- یى و وعط ففسات الضاهییففسه دس پا ۀدسج ؽماس -ۻ

 داؽحه باؽذ- (space)ک فافله یکذیگش یذ اص یبا ،کلمات هغحمل -ۼ

 دس جایپ کلمات، ضشوسی اعث- فافله يینسؾایث  -۽
 شد-یگ یلشاس ه ىههیيام هماله داخل گ ؽىد و یيىؽحه ه (I) ایشايیکيام کحاب و هدله به فىست  -۾
 ک فافلهیذ و اص کلمه پظ اص خىد چغب یؼ اص خىد هیبه کلمه پ«:»  و«-» ، «!» ، » ؟«، » ؛« ،» ،« یها ؾالهث -ۿ

(space) د-داس 

 ک فافله داؽحه باؽذ-یذ اص آيها یبا یشويیذ به آيها بچغبذ و ؾباست بیىهه، پشايحض و لالب بایؾباست داخل گ -٩
 اعحفاده ؽىد: پشايحضذ اص یزحمًا باآو د، پظ اص هؾخـ ؽى د( ،ج ،ب ،)الف زشوف ابدذ ؾًىاو با  یا اخضایى یاگش ؾًاو -۸۷

 د( ج( (ب (الف

                                                           
 

  https://yun.ir/IRFont  باسگیشی يماییذ: اص ایًداجىايیذ  سعايی سا هی ؾالی اطالؼ ؽذۀ ؽىسای های اعحايذاسدعاصی للن ۸
  https://yun.ir/apllpdfجىايیذ اص ایًدا باسگیشی يماییذ:  دعحىس خط فاسعی و فشهًگ اهالیی خط فاسعی سا هی ۹

https://yun.ir/IRFont
https://yun.ir/apllpdf
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 اعحفاده ؽىد: يمطهزحمًا بایذ اص  آوهؾخـ ؽىد، پظ اص ؾذد  اگش ؾًاویى یا اخضای ؾًىاو با  -۸۸
 -ۻ -ۺ -۹ - ۸

 فافله اعحفاده ؽىد: گزاسی چًذ عطسی اعحفاده ؽىد، بیى اؾذاد زحمًا بایذ اص خط دس هىاسدی که اص ؽماسه -۸۹
 - ۹,۸,ۻ

 
 -ذیآ یه شؾًىاویص یها بخؼ و شؾًىاویص ،یافل ؾًىاوفقل،  ۀؽماساص ساعث به چپ:  بیجشج به ،یعطس چًذ یگزاس ؽماسه دس , ۸ جىضیسی سعن

 -سود یبه کاس ه» واو ؾطف«و » ای«ی ض به خایي یخ و گاهیدادو جاس يؾاو ی).( فمط بشا خط هىسب -ۺ۸
 -۷۷ۻ۸.۽۷.۷ۺ :هايًذ

 ،ؽىد یخىايذو جلفع ه( به کاس سفحه اعث و هًگام ة) هذوس یذ که دس آو جایایب یاو هحى فاسعیدس ه یک ؾباست ؾشبیچًايچه  -ۻ۸
 -با يمطه يىؽحه ؽىد ذ زحماً یبا

 -البالغة الىاضسه هايًذ:
 -ذ، يمطه الصم يذاسدیایب یهذوس دس آخش ؾباست ؾشب یچًايچه جا -ۼ۸

 -البالغه يهح :هايًذ
 -فافله يىؽحه ؽىد ؽىد، بایذ با يین آغاص هی» أب«اعاهی هشکبی که با یکی اص عاخحاسهای يىؽحاسی کلمه  -۽۸

 يقش- أبی هايًذ:
 -ؽىد فافله يىؽحه هی با يین» ابى«اعمی يیایذ و اعن پظ اص آو هن هشکب يباؽذ، » ابى«هشگاه پیؼ اص کلمه  -۾۸

 عیًا ابى هايًذ:
 -با یک فافله ،و دس غیش ایى فىست

 -شؾمی ابى أبی هايًذ:
 -لطؽ بایذ زحمًا يىؽحه ؽىد ۀهمض -ۿ۸

 - أزمذ، إبشاهین، إلی، أياط، أب و--- هايًذ:
 الضاهی اعث- ،گزاسی زشوفی که همکى اعث اؽحباه خىايذه ؽىيذ زشکث -۸٩

 

۹-۸ ........................................................................................................... 
۹-۹ ........................................................................................................... 
 .......................................................................................................... .ۺ-۹

 .......................................................................................... .۸-ۺ-۹   
 .......................................................................................... .۹-ۺ-۹   

 ......................................................................... .۸-۹-ۺ-۹    
 ............................................. ............................ .۹-۹-ۺ-۹    
 .......................................................................... .ۺ-۹-ۺ-۹    
 .......................................................................................... .ۺ-ۺ-۹   

 ......................................................................................................... .۸-ۺ
 ......................................................................................................... .۹-ۺ

 .......................................................................................... .۸-۹-ۺ
 ........................................................... .................۸-۸-۹-ۺ   
 ........................................................................ ....۹-۸-۹-ۺ   
 ....................... .....................................................ۺ-۸-۹-ۺ   
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 -ؽىد یيىؽحه يم یکلمات ؾشب یايیپا ۀهمض ،یفاسع یها دس يىؽحه -۹۷
 -ايؾا، اهال، ؾلما، لذها هايًذ:

 -ؽىيذ یل هیجبذ» ی«به  ،ها دس زالث اضافه واژه یايیپا ۀهمض -۹۸
 -خىب یهؿافش، ايؾا یؾلما هايًذ:

 -ؽىد یيىؽحه ه فافله يینبا  ،ًذیایبه» ه،«هشگاه پظ اص فؿل هخحىم به » ذ، ايذیا ن،ی، ایام، ا« یها فىست -۹۹
 -ايذ ام، سفحه گفحه هايًذ:

 ذ به فىست کاهل و داخل پشايحض يىؽحه ؽىد:یبا ییخمالت دؾا -ۺ۹
 -)فلی الله ؾلیه و آله(  )ؿ(

 -هن الغالم(یؾل)ا یهما الغالم( یؾل)ه الغالم(، ی)ؾل  )ؼ(
 -ها(یالله ؾل)عالم   )ط(
 -الله( ة)سزم  )سه(

 -ذ يىؽحه ؽىدیبا یکلمات ؾشب یايیه ۀهمض ،یفاسع یها دس يىؽحه -ۻ۹
 -ذ، جؤعف، جىأمییجؤ هايًذ:

ػًىاووپاساگشاف
 گیشد- دس همابل آو لشاس يمی (:دو يمطه ) ۀيؾاي ،هش گاه ؾًىاو به فىست هغحمل اص هحى بیایذ -۸
 فافله داسد- Enter دو ،پیؾیى )=پاساگشاف(بًذ اص آخشیى خط  ،خذیذافلی ؾًىاو  -۹
 فافله داسد- Enter یک ،پیؾیىبًذ اص آخشیى خط  ،خذیذفشؾی ؾًىاو  -ۺ
 فافله داسد- Enterیک  ،پظ اص خىدبًذ ؾًىاو با اولیى  -ۻ
 اؽذ-جىسفحگی داؽحه ب ((space) فافله چهاس) هحش عايحی ۷.ۼ ها بایذ عایش پاساگشافاول اول هش ؾًىاو، عطش بًذ به خض  -ۼ
 ؽىد- اص هن خذا هی Enterجًها با یک  ،های هضبىس به یک ؾًىاو بًذ -۽

 رکشاػذاددسهتى
 ؽىد- باؽذ، به زشوف يىؽحه هی( واو بی) جکه یک اگش اؾذاد ،ؽىد اؾذاد فسیسی که دس داخل هحى يىؽحه هی -۸

 -عیقذ هفحاد، یاصده، هؾث، هايًذ:
 ؽىد- هیباؽذ، به سلن يىؽحه ( واوداس) چًذجکه اگش اؾذاد

 -۽ۿۺ، ۻ٩، ۼۺ، ۹۸ هايًذ:
 ؽىد- يىؽحه هی به زشوف همیؾه »جشجیبی« - اؾذاد۹

 -ويهمیى فذوبیغث وؽؾمیى، عی ؽؾن، هايًذ:
يؾشیه( به  ؾمش عال   ؽماسه   ؾکظ، و خذول و يمىداس ؽماسه   ففسه، ؽماسه   لشآو، آیه   )هثل دسفذ، »خاؿ« ؾذدهای - همه  ۺ

 ؽىد- يىؽحه هی سلن
 - …و ۳ يمىداس ،۷۷ آیه   ،۱۱ خذول ،۷۰۴ اجاق ،۵ سجبه   ،۲۵: ػ ػ ،۶ يمىداس ،۲۱ؿ هايًذ:
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 -ؽىد بشای هؾخـ کشدو اؾذاد اؾؾاسی، اص ؾالهث ).( اعحفاده هی- ۻ
 -۸۹.ۻ :هايًذ

 ؽىد- يىؽحه هی سلن با همیؾه - دسفذهاۼ
 چغبیذه(- »دسفذ« کلمه  +  سلن به دسفذ )ؾذد۲۰۰ دسفذ،۶۶ دسفذ،۳۳ دسفذ،۱ هايًذ:

 -ؽىد ؽشوؼ ؾذد با يبایذ خمله- يىؽحه ؽىد به زشف ؾذد آو ؽىد، هی ؽشوؼ ؾذد با خمله - اگش۽
 سلمی ؽىد-  بایذ بًابش افل یکذعحی، همه آهذيذ، هن يضدیک   سلمی و زشفی ؾذد   - چًايچه دس هحًی چًذ۾

وسقیپا
ؽىد که  یعخى و ايقشاف خىايًذه اص افل هطلب ه ۀسؽح یهىخب گغغحگ ،هحى ذ که آهذيؼ دسیآ یهطالبی ه وسلیدس پا

 ايذ اص: ؾباست
 -ا ؾالله داسيذیاص یاص خىايًذگاو به آو ي یايذک ۀکه فشك ؽىد جًها ؾذ یا فشؾی یلی، جفقیسی، جىضیا هیهطالب زاؽ -۸
 -گايهیب یها ا کلمهی یهؾهىس خاسخشیاؾالم غ یًیضبط الج -۹
 -(سود به کاس هیکىچک زشوف ها، بش خالف اؾالم،  گىيه هؿادلى یى ایزشف آغاصدس افطالزات ) یهؿادل خاسخ -ۺ
 -آو دس هحى آهذه اعث یفاسع ۀکه جشخم یآثاس یؾًىاو افل -ۻ
 -دس هحى اص آيها يام بشده ؽذه اعثهؾهىس که شیاؾالم غ یاخمال یهؿشف -ۼ

 -ياهه هًحمل گشدد ها دس آخش پایاو يىیظ بیؼ اص عه عطش اعث، بایذ به بخؼ پی پاوسلیچًايچه * 
 آیذ، يه دس پاوسلی- ًی هیهح به فىست دسوو به هًابؽ اسخاؼ* 

ىیقىاي
 ش اعحفاده ؽىد:یزحما اص دعحىس ص پاوسلیدسج  یبشا -۸

INSERTREERENCEFOOTNOTE (: کلیذ کىجاه آوAlt+Ctrl+F) 
 جش باؽذ- جش و فؾشده چه هدمل ذ هشیبا پاوسلیهطلب  -۹
 ذ هؾخـ گشدد-یشاعحاس( بای)هؤلف، هحشخن، و یسیجىض های پاوسلی ۀغًذیيى -ۺ
هایی که به خط الجیى اعث،  و پاوسلی ؽىد یاص ساعث آغاص ه ،ى اعثیو الج یا فاسعی یکه به خط فاسع هایی پاوسلی -ۻ

 اص چپ-
 ؽىد- واژه یا آخشیى کلمه و خمله( يؾاو داده هی)سیض دس باال و عمث چپ   با ؾذد ُجک پاوسلیاسخاؼ به  -ۼ
 ذ-یایى هماو ففسه بییذ دس پایهش ففسه باپاوسلی  -۽
 ؽىد- یدس هش ففسه به فىست هغحمل يىؽحه ه پاوسلی یها ؽماسه -۾
 ذ يمطه گزاؽحه ؽىد-یبا پاوسلی ۀپظ اص ؽماس -ۿ
 ذ يمطه گزاؽحه ؽىد-یبا پاوسلیهش  یدس ايحها -٩

قىليقل
 شيذ-یىهه لشاس گیذ زحمًا داخل گیبا نیهغحم یها لىل يمل -۸
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 -ؽىد ی" اعحفاده ه " اص ؾالهث ،یايیلىل ه يمل یبشا ،)يمل دس يمل( ذیایگش بیلىل د او يملیه یلىل چًايچه يمل -۹
  هايًذ:

 ؛"داسد زمیمث الن جًها ": گىیذ هی ولحش- اعث يىعاو دس کغالث و سيح بیى دائماً  ايغاو صيذگايی«ؽىپًهاوس هؿحمذ اعث: 
 ؽىپًهاوس،» )بغًدذ سا لزات ايذاصه يبایذ ،کًذ زغاب سا خىیؼ زمیمی صيذگايی همذاس بخىاهذ ايغاو ولحی بًابشایى
 -(ۼ۾ :۽۹ۺ۸

 -شدیلشاس گ اگش عطشهیخلىجش اص د هحش یعايحۺذ اص عمث ساعث به ايذاصه یآو با ۀو جشخم های بیؼ اص عه خط لىل يمل -ۺ
 هايًذ:

 گىیذ: ادب فاسعی، هیهشوی، هسمك ؾشفاو و  يدیب هایل
 که همچًیى- ؽفا سا خغن هن و اعث بىده غزا سا سوذ هن خىدوسايه، بی اعث بىده عماؾی ابىعؿیذ، عماؼ«

 هشداو که اعث داده هی سهایی سوصهشه زیات های بیماسی اص سا ؾاسف جى که اعث بىده عماؾی يیض هىلىی عماؼ
 اغايی افىات و جىاخذ و سلـ و عماؼ به خض آو دفؽ و اعحغماعث و هخمقه هثابه به که اعث ضشوسجی سا خذا

 -(۽٩ :۹۾ۺ۸ هشوی، هایل) »يیغث

ػالئناختصاسی
 هحىفای  پیؼ اص ؾذد» -م« -۸
 جاسیخ جىلذ  پیؼ اص ؾذد»-ت« -۹
 هیالدی  پظ اص ؾذد» -م« -ۺ
 لمشیهدشی   پظ اص ؾذد» -ق« -ۻ
 هدشی ؽمغی  پظ اص ؾذد» -ػ« -ۼ
 سخىؼ کًیذ به:   »-س-ک« -۽

صفحاتگزاسیضماسه
 -گزاسی ؽىد ، بایغحی با اؾذاد ؽماسهياهه  پایاوجماهی ففسات  -۸
 -گشدد ها يیض هی ؽاهل ففسات هسحىی ؽکل، خذول، هًابؽ و پیىعث ،گزاسی ففسات ؽماسه -۹
 -گیشد ففسه، دس پاییى ففسه و دس وعط آو لشاس هی ۀؽماس -ۺ
 -هحش اعث عايحی ۸.ۼپاییى آو، زذود  ۀففسه اص لب ۀؽماس ۀفافل -ۻ
 ؽىد- يمی يمایؼ دادهچکیذۀ الجیى و ؾًىاو الجیى،  ،ؽماسه ففسات بغمله، ؾًىاو فاسعی -ۼ

هااستفادهاصتصاویش،يمىداسهاوجذول
دسج چیى،  و وعط captionبه فىست زحمًا بایذ ؽماسه، ؾًىاو و هًبؽ  ها خذولدس باالی يمىداسها و  و جقاویش پاییىدس  -۲

 ؽىد-
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 يمىيه:

 
 (itaihe.ac.ir)هًبؽ:  ػالیهًشوايذیطهاسالهیهؤسسهآهىصشيؾايۀ  – ۸ ؽماسۀ جقىیش

ؽىد: )هًبؽ:  باؽذ، خلىی ؾًىاو آو دسج هی ياهه يگاسيذۀ پایاوياهه،  کاسسفحه دس پایاو دس فىسجی که هًبؽ جقىیش یا يمىداس به -۱
 يگاسيذه(-
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اسجاعبههًابغسه.
لىل، دسوو پشايحض رکش  لىل، بالفافله پظ اص اجمام يمل هحًی جبؿیث کشده و هًبؽ يمل اسخاؼ به هًابؽ اص يػام اسخاؼ دسوو -۸

 ؽىد- هی
 عپظ آوسيذه، ذیپذ یخايىادگ يام ابحذا ،يؾىد بشده هحى دس اثش فازب اص یياه ضمى دس و باؽذ نیهغحم لىل يمل اص اعحًاد اگش -۹

 - ؽىد یهرکش  اثش ۀففس ثیيها دس و ايحؾاس عال
 (-۹۽ :ۼ٩ۺ۸، ؽهذادی) :هايًذ

 -ؽىد یه آوسده پشايحض دس آيها یدو هشيام خايىادگی  ،یلبل هىسد همايًذ ،باؽذ غًذهیيى دو یداسا اثش هک یفىسج دس  -ۺ
 -(ۼ۸۸ :ۼ٩ۺ۸ ،زغیًی ژسفا و کمالی) هايًذ:

 »اساوکهم« ای »گشاوید« واژه اص یهابم یخا هب و ؽىد یه آوسده غًذهیيى یک يام فمط ،باؽًذ يفش دو اص ؼیب هک یفىسج دس
 -گشدد یه اعحفاده

 (-۾ۼ :٩٩ۺ۸ ،جلخابی و دیگشاو) :هايًذ
 -غثیي پشايحض دس اثش ۀآوسيذ ذیپذ يام شکر به یلضوه گشید ،باؽذ ؽذه آوسده هحى دس آوسيذه ذیپذ يام اگش  -ۻ

 (-۸ۻ۸ :ۼ٩ۺ۸) کًذ ؾلن فمه خًبۀ علبی هًشها سا بیاو هی که اعث هؿحمذ هىعىی گیاليی :هايًذ
 زشوف با و بیجشج به سا آيها باؽذ، ؽذه اعحفاده ضیي آيها ۀهم اص و اعث باؽذ داؽحه اثش ىیچًذ عال یک دس یا غًذهیيى اگش  -ۼ

هىعىی  اثش ىیاول ۀدهًذ يؾاو( ۸ۻ۸ :الف۲۳۶۵ ،هىعىی گیاليی) ،لبل هثال دس- ًًذک یه ضیهحما ايحؾاس، عال اص پظالفبا 
 (-ذیآ یه ؼیپ هماالت به اسخاؼ با اسجباط دس ؾحشیب هىاسد گىيه ىیا البحه) اعث ۼ٩ۺ۸ عال دس گیاليی

 :ؽىد یه یغیيى لىل يمل ىهیؽ چًذ به ،يباؽذ اثش فازب به هشبىط هک ییها لىل يمل  -۽
 -ؽىد یه شکر هحى دس یافل لىل يمل فازب یخايىادگ يام و يام .اول

بابک ازمذی هؿحمذ اعث جمغین هؿايی به هؿًاهای غاهشی و هؿًاهای باطًی، کاس جفغیشکًًذگاو سا فشاجش اص  :هايًذ
 (-٩۷ :۲۳۶۵ ،زمیذی پاسعا) ؽًاخث عىیۀ ادبی و کالهی لشآو کشده اعث

 -ذیایي هحى دس یافل  اثش فازب يام -دوم
جمغین هؿايی به هؿًاهای غاهشی و هؿًاهای باطًی، کاس جفغیشکًًذگاو سا فشاجش اص ؽًاخث عىیۀ ادبی و کالهی لشآو  :هايًذ

 (-٩۷ :۲۳۶۵ ،زمیذی پاسعا اص يمل به ازمذی) کشده اعث
 ىیاول یخايىادگ يام یالفبا بیجشج به اعحًادها اعث، ؽذه اعحًاد اثش یک اص ؼیب به ،هحى اص یهؾخق بخؼ دس هک یفىسج دس -۾

 -ؽىد یه خذا گشیذیک اص شگىلیو يمطه با و هشجب اثش هش ذآوسيذهیپذ
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 عاصد هًذ ؾالله خىد غثیفیهاي به سا بىم و هشص ىیا خىاو ؽاؾشاو اص یؿیوع فیط اعث يحىايغحه اهشوص جا زدن ؽؿش :هايًذ
 -(ۿۻ :ۺۿۺ۸ ،یىعفی ؛ۼ۸۸ :۹ۿۺ۸ ،یازشاس)

 عپظ خايىادگی يىیغًذه، يام ابحذا پشايحض داخل و هحى دس حىب،که اسخاؼ همايًذ هًابؽ بشخط و الکحشويیکیبه  اسخاؼ بشای -ۿ
 -ؽىد هی يىؽحه ففسه ؽماسه آخش دس و ايحؾاس عال

(یضًاس)هطخصاتکتابتًظینهًابغ

الف(کتاب
 ،فازب اثش یخايىادگ يام -۸
 ،يام فازب اثش -۹
 يؾش )داخل پشايحض(، عال -ۺ
 ،((I) ایشايیک)به فىست  يام کحاب -ۻ
 ،ك---(یجسم ر ؽذه باؽذ؛یا جقسیك یکه اثش جسم ی)دس فىسج ا هقسریهسمك  یخايىادگ يام و يام -ۼ
 ،---(ۀجشخم که اثش جشخمه باؽذ؛ ی)دس فىسج هحشخن یخايىادگ يام و يام -۽
 ،ؽماسه خلذ -۾
 ،هسل يؾش -ۿ
 ،ياؽش -٩

 -يىبث چاپ -۸۷

 تزکش:
  ؽىد- یعپظ يام کىچک رکش هو  یابحذا يام خايىادگ هىسدهش ذ آوسيذگاو چًذ يفش باؽًذ، دس یاگش پذ -۸

 واژه اص هابمی خای به و ؽىد هی آوسده يىیغًذه یک يام فمطباؽذ،  بیؼ اص دو يفشذ آوسيذگاو یجبقشه: هشگاه جؿذاد پذ
 -گشدد هی اعحفاده »همکاساو« یا »دیگشاو«

 آوسيذه به لمب ؽهشت ؾام داؽحه باؽذ-ذ یه پذکؽىد، هگش آي یذ آوسيذگاو بذوو الماب دسج هیيام پذ -۹
 ذ-یآ یذ آوسيذه هیباؽذ، يام آو دس هؾخقات به ؾًىاو پذ یا عاصهايیوسيذه يهاد آ ذیهش گاه پذ -ۺ
 ؽىد- یذ هیى يغبث لیباؽذ، ا یاگش اثش هًغىب به ؽخق -ۻ

 -)ؾلیه الغالم( یهًغىب به اهام زغى ؾغکش هايًذ:  
 ا دس کدا هسفىظ اعث-یغث یباؽذ، هؾخـ ؽىد که يغخه هحؿلك به ک یاگش اثش يغخه خط -ۼ
 ذ هؾخـ ؽىد-یا افغث باؽذ، بای یاگش يىؼ چاپ عًگ -۽
 ؽىد- هیسؾایث  گاويىیغًذ خايىادگی جشجیب الفبایی يامه، ياه پایاوهًابؽ و هآخز دس آخش  فهشعثدس  -۾

تألیفی:ۀيمىي
 هذسعه اعالهی هًش، چاپ دوم- :، لناسالمی هنر شناسی روش بر درآمدی(، ۼ٩ۺ۸هىعىی گیاليی، عیذ سضی )
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تشجمه:يمىيه
 -، چاپ اولهذسعۀ اعالهی هًش :، لنپاسعا ، جشخمۀ ههذی زمیذیغنا در فقه شیعی، (ۻ٩ۺ۸) عیذکشیمی، عیذ ؾباط

ب(هقاله
 ،غًذهیيى یيام خايىادگ -۸
 ،يام يىیغًذه -۹
 عال ايحؾاس )داخل پشايحض(، -ۺ
 ،ىهه(ی)داخل گ ؾًىاو هماله -ۻ
 ،((I) ایشايیک)به فىست  ا کحابی یادواس ۀیيام يؾش -ۼ
 ،اگش اثش جشخمه باؽذ() يام هحشخن -۽
 ،دوسها یعال  ۀؽماس -۾
 ،هؽماسۀ يؾشی -ۿ
 ،)سوص، هاه و عال( جاسیخ ايحؾاس يؾشیه -٩

 -(یايیپا ۀففس,ىیآغاص ۀ)ففس ففسات ۀؽماس -۸۷
يمىيه:

، »گضاسػ، ؽشذ و يمذ اعحذالل بىسکهاست دسباسۀ چشایی ؾذم ؽًاعایی هًش جىعط اعالم« ،(۾٩ۺ۸) ، هسمذخىادصاده عؿیذی
 -٩۷,ۼ۽ـف، ۾٩ۺ۸، جابغحاو ۺ۸، عال ؽؾن، ؽماسۀالهیات هنر

، ۺ۸، عال ؽؾن، ؽماسۀالهیات هنر، »جبییى وخهی هغفىل دس پیذایؼ ؽؿش ؾشفايی فاسعی«(، ۾٩ۺ۸)هلکی، عپیذه و دیگشاو 
 -ۻ۽,ۼۺـف، ۾٩ۺ۸جابغحاو 

افضاسويشمایًتشيتیسًذج(
 ،يام خايىادگی و يام يىیغًذه -۸

 اخباس هىسد دس- ؽىد هسغىب عًذ يىیغًذه جىايذ هیعًذ  ۀکًًذجىلیذ عاصهاو رکش يؾذه باؽذ، يىیغًذهيام  عًذ دس چًايچه
 شکر آيها يام اسخاؼ بشای و هغحًذ ها گضاسػ ایى يىیغًذه خبشی، ياؽش یا خبشگضاسی والؽ دس، صهايی که يام يىیغًذه يیاهذه، يیض

 گشدد-
 ،ؾًىاو عًذ -۹

 الگىی- عًذ ابحذای دس دیگشی و هشوسگش ۀففس باالی يؾايی يىاس دس ؛ؽىد هی شکر هحفاوت اوکه دو دسایًحشيحی  عًذ ؾًىاو
 .گیشد لشاس کهال عًذ ۀففس سوی ؾًىاوهیاو ایى دو ؾًىاو،  جفاوت فىست دس هک اعث ایى هىاسد ایى دس ؾمل

 ،عًذ پایگاه -ۺ
 .عًذ اعث ۀایًحشيحی دسبشگیشيذ پایگاه ،اسخاؼ افلی اطالؾاجیی اخضا اص یکی

 ،جاسیخ -ۻ
 لشاس وب سوی باس يخغحیى بشای عًذ هک جاسیخی یا ؽذه يىؽحه باس يخغحیى بشای عًذ هک جاسیخی ،ایًحشيحی اعًاد با اسجباط دس

 آيها چاپی ايحؾاس جاسیخ جىايیذ هی هک هغحًذ هىخىد چاپی عًذ کی بشخط ۀيغخ يیض ایًحشيحی اعًاد اص خیلی- ، ههن اعثگشفحه
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 ،دیگش ًًذگاوک اعحفاده بشای عًذ یابی اوکه شدوک آعاو بشای و ًیذک شکر خىد اسخاؼ دس ،عًذ ايحؾاس هؿمىلی جاسیخ ؾًىاو به سا
 -بیفضاییذ اسخاؼ پایاو دس سا آو url يؾايی

 -بخؼ یا ففسه -ۼ
 فىست دس ،هغحًذ هففس ؽماسۀ فالذکه  html اعًاد دس ولی ؛عاصد هی آعاو سا اسک و داسد وخىد ففسه ۀؽماس pdf اعًاد دس

 .اعث ضشوسی آيها به اعحًاد ،دیگش های ؽماسه یا بخؼ وخىد
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ادبیاتيمایطیۀسضتػملیۀياهپایاوچهاس.
ای )بىهی، لابل اخشا و لابل دلیمه ۳۰زذود  ۀيمایؾًاهه یا فیلمًاهیک يػشی،  ۀياه ادبیات يمایؾی بایذ ؾالوه بش پایاو ۀسؽحدايؾدىیاو 

 به يگاسػ دسآوسيذ-جىلیذ( 

فشهتيمایطًاههیافیلمًاههالف(
 يػشی اعث-  ۀياهؾملی، همايًذ پایاو ياهۀ پایاوبًذی و--- دس گزاسی، زاؽیهفافله للن، -۲
 جابؽ لىايیى صیش اعث: ياهۀ ؾملی پایاوللن دس  ۀايذاص -۹

 ۻ۸ ------------------------ هاوگى گفث
 ۽۸ ------------------------ ؽشذ فسًه

 (B) عیاه ۻ۸ -------------------- ها اعن ؽخقیث
 (B) عیاه ۻ۸ --------------------- ساهًمای فسًه

داعحاو خطی يمایؾًاهه.فیلمًاهه دس زذاکثش عه خط )یک بًذ( و  ؾًىاو و پیؼ اص ؽشوؼ هحى يمایؾی، ۀبؿذ اص ففس -۳
 واس آوسده ؽىد- ، به فىست فهشعثهاهؿشفی ؽخقیث هففس دس یکهمچًیى 

 : هايًذ

 عاله- ۵۵هاخشا اص يگاه جاسیخ،  ۀگىیًذ  ساوی:

 عاله- ۱۰اهام فادق، زذود  ۀاص فساب هطامبىحکن:

 خذاگايه آوسده ؽىد-  ۀگزاسی دس ففسباؽذ، هش پشده اص يمایؾًاهه، با ؽماسه ایچًذ پشدهيمایؾًاهه اگش  -۷
 هکاو فسًه- .داخلی یا خاسخی بىدو  .صهاو ,فسًه ۀدس فیلمًاهه بذیى فىست رکش ؽىد: ؽماس ساهًمای فسًه -۵

  هطام.ۀسوص/خاسجی/حیاطخايـ1 :هايًذ

سعمی و هحذاول اعحفاده ؽىد- چه دس ابحذای فسًه که بشای ايحمال وگىها، بایذ اص صباو خالف هحى گفثبه ؽشذ فسًهدس  -۳
ؽىد و چه جىفیفاجی که بیى ها آوسده هیخغشافیای فسًه، هىلؿیث سفحاسی و هکايی ؽخقیث ۀاطالؾات کافی دسباس

 ای يىؽحه ؽىد-گیشيذ، يبایذ به فىست هساوسهوگىها دس داخل پشايحض لشاس هی گفث
 - حه باؽذسفحگی داؽ عطش، جى وگىها دس طىلجمام گفث -۴

 هايًذ: 

  ايذ؟ گفحه چه بضسگاو گشیضد هی خىیؼ عشصهیى دس  که پادؽاهی بشای :آسیاباو
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 -ايذ يگفحه بضسگی عخى :صو

 که يیغث ای عفشه- ام بیگايه خا همه و موس هی خايه به خايه خىیؼ عشصهیى دس گشیضاو هى :آسیاباو

 اعباو- گشیضيذ زال دس خىد هیضباياو- بیاعاین دهی آو دس که يه سخحخىابی و کًذ ههماو هشا
 -هى بش ؽشم- ُبشديذ دس به آو اص ،بشايًذ پیکاس عىی به هشا آيکه خای به سهىاس

 

  افضاس  وگى دس يشم گفث بًذجًػیماتword ، اص هًىیParagraph :هايًذ جقىیش صیش اؾمال ؽىد 

 

 وگىها- جًػیمات پاساگشاف گفث , ۹جقىیش ؽماسۀ 

 وگىها خذا ؽىد-هحى گفثاص جا  بیایذدو يمطه بؿذ اص آو، و بالفافله  (Boldعیاه ) هااعن ؽخقیث -۵

يظشیۀياهػملیبهپایاوۀياهپایاوۀب(ضمیم
گالیًگىس،  ۀو دس يغخدس ایشايذاک ياهه  پایاوثبث  ،(pdf و wordيهایی به دايؾگاه )فایل  ۀهًگام جسىیل يغخ بایذ دايؾدىیاو

، ضمیمه و دس فهشعث هطالب بؿذ اص الجیى( ۀ)پظ اص فهشعث هًابؽ و پیؼ اص چکیذ ياهه يػشی دس ايحهای پایاوسا ؾملی  ۀياهپایاو
 -سا رکش يمایذؾملی  ۀياهپایاوهًابؽ، ؾًىاو 

اعحاد ساهًمای  يام و يػشیياهۀ  ياهۀ ؾملی دس ریل ؾًىاو پایاو پایاو، ؾًىاو ؾًىاو الجیى ۀو ففس فاسعی ؾًىاو ۀهمچًیى دس ففس
 -رکش ؽىدریل يام اعحاد ساهًمای يػشی ؾملی 

 -دس فىسجی که اعحاد ساهًمای يػشی و ؾملی هؾحشک باؽذ، يیاصی به آوسدو اعحاد ساهًمای ؾملی يیغث 
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کاغزوچاپپًج.
 -پ گشددبایذ سوی کاغز عفیذ و هشغىب جای  ياهه های پایاو لغمث ۀکلی- ۸

 ( باؽذ-A4کاغز ) هحش عايحی ۱۲   ۴.۱۶ابؿاد کاغز بایغحی - ۹

 -باؽذ هحش عايحی ۸.ۼ۸بیى خطىط  ۀفافل و هحش عايحی ۹.ۼکاغز اص هش چهاس طشف  ۀزاؽی- ۺ

هياهاویهطخصاتجلذپا
 باؽذ-با سوکؼ خلذ عخث  هحش یعايح ۺجا  ۹ا ضخاهث ب- خًظ خلذ اص همىا ۸ 
 -باؽذ یا عىسهه  یاسؽذ، آب یکاسؽًاع یها ياهه اوی- سيگ خلذ پا۹ 
 -باؽذجش اص لطؽ کاغز  هحش بضسگ یعايح ۷.ۼ- لطؽ خلذ، ۺ 
 طالکىب ؽىد-خلذ،  یسو یها - يىؽحهۻ 
 :بایذ زاوی ایى هؾخقات باؽذ هياه پایاوخلذ و ؾطف  ی- سوۼ 

 آسم و يام دايؾگاه آسمدايطگاه

ػًىاو
هياهپایاو

 ۀ اسؽذ سؽح یه کاسؽًاعياه پایاو--------------- 

  هياه پایاوؾًىاو 

سًذهیياميى
 يگاسيذه 

 اعحاد ساهًما 

 ياهه اویى پایو عال جذو  هاه ساليگاسش

 

 للن جابؽ لىايیى صیش اعث: ۀايذاصو  IRBadr- فىيث للن دس ففسۀ ؾًىاو ۳
 (Bعیاه ) ۻ۹   هياه پایاو ؾًىاو

  ۻ۸  ففسۀ ؾًىاوفشؾی ؾًاویى 
 (B) عیاه ۻ۸  دايؾدىيام اعحاد ساهًما و 
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يکاتقابلتىجهضص.
 جىايذ زذاکثش جا  هیياهه اخحقاؿ داسد- دايؾدى  ياهه به ؾًىاو هؾىق ؾلمی، به همالۀ هغحخشج اص پایاو پایاو ۀیک يمشه اص يمش

چاپ ؽذه و یا ياهۀ پزیشػ همالۀ خىد سا به دفحش جسقیالت جکمیلی اسائه يمایذ- بشای ایى اهش الصم اعث دس  ۀهمال، سوص دفاؼ
ؽذۀ  آسایی سا جکمیل کشده، به پیىعث فایل ففسه < تحصیالت تکمیلی < گردش ثبت مقالو مستخرج دانشجيیی ۀسامان

الصم اعث دس هماله هًحؾش ؽذه، يام هؤعغه  اسعال يمایذ- سا هماله )دس فىست ايحؾاس( یا فایل هماله و ياهۀ پزیشػ يؾشیه
 ؾالی هًش و ايذیؾه اعالهی دسج ؽىد- آهىصػ

 به  سامانۀ هماننذجي ایرانذاکياهۀ خىد سا دس  ياهه و پیؼ اص دسخىاعث دفاؼ، پایاو دايؾدى الصم اعث پظ اص يگاسػ پایاو
باسگزاسی  دايؾدىییياهه دس عاهايۀ  همايًذخى سا همشاه با پایاو pdfو ياهۀ  ۺ، همايًذخىیی کشدهik.irandoc.ac.irtآدسط 

 دسفذ اعث-۱۰اسؽذ  يمایذ- زذاکثش همايًذی هىسد پزیشیؼ دس همطؽ کاسؽًاعی
 :يماییذ واسد ریل هطابك سا ؽًاعه و سایاياهه يىیغی دس عاهايه و ايحخاب هؤعغه، پظ اص يام همايًذخىیی، خهث

 itaihe.ac@gmail.com: هؤعغه سایاياهه
 JZcIZ: هؤعغه ؽًاعه

 تحصیالت  دانشجيیی ۀساماندس  و همايًذخىیی، ياهه پظ اص يگاسػ پایاودفاؼ الصم اعث  ۀدايؾدى بشای بشگضاسی خلغ >

سا باسگزاسی ياهه و ياهۀ همايًذخىیی  پایاو pdfو  word ۀسا جکمیل کشده، يغخ نامو < دفاع پایان گردش دفاع < تکمیلی
ياهه  جؤییذ اعحاد ساهًما، کاسؽًاط پژوهؼ، کاسؽًاط اهىس هالی و کاسؽًاط آهىصػ، و دس فىست جطبیك پایاواص يمایذ- پظ 

 -پزیشد همذهات بشگضاسی خلغۀ دفاؼ ايدام هیياهۀ زاضش،  با ؽیىه
 پزیش اعث- گشدػ دفاؼ اهکاوهماهًگی خلغه دفاؼ، فشفًا پظ اص پایاو یافحى 

 جسىیل داده جا به همشاه فشم  جسقیالت جکمیلیياهه سا به دفحش  ؽذۀ )طلك و فًش( پایاو يغخۀ چاپ و فسافی دايؾدى بایذ
 هخقىؿ بشای اعاجیذ هیئث داوساو اسعال گشدد-

 فایل  ،ئث داوساو سا اؾمال کشدهد جا افالزات هىسد يػش هیزذاکثش عه هاه فشفث داسياهه،  پظ اص دفاؼ اص پایاو دايؾدى
word و pdf به  نامو، رسالو ى پیشنهاده ایرانذاک ملی ثبت پایان ۀسامانياهه دس  به همشاه سعیذ ثبث پایاوياهه سا  پایاو

                                                           
 

  https://yun.ir/help_tik_irandoc ، ایى پیىيذ سا ببیًیذ:همايًذخى ياهه دس ثبث پایاو بشای دسیافث ساهًمای ۺ

https://tik.irandoc.ac.ir/
https://yun.ir/help_tik_irandoc
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تسيیو های درخياست < درخياست  مکاتبات اداری < فرم < دانشجيییسامانۀ ، دس sabt.irandoc.ac.irآدسط 

 ۻذ-اسعال يمای حساب

 ؽذۀ  پشیًث فسافی ۀیک يغخدايؾدى جىعط کاسؽًاط پژوهؼ، الصم اعث دس گشدػ جغىیه زغاب ياهه  پظ اص جؤییذ پایاو
 ياهه سا به کحابخايۀ دايؾگاه جسىیل يمایذ- )گالیًگىس( پایاو

  

                                                           
 

4
  manual-user-https://yun.ir/sabt سا ببیًیذ: پیىيذياهه دس ایشايذاک، ایى  بشای دسیافث ساهًمای ثبث پایاو 

https://sabt.irandoc.ac.ir/Organization/Home
https://yun.ir/sabt-user-manual
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 صفحۀػًىاوبهصباوفاسسی-2سسنتىضیحی
   

 

 
 

 هتشسايتی3....ايذاصۀآسمدايطگاه.................
 IRBadr 14( Bold) سیاهفىيت ....

 IRBadr 14( Bold) سیاهفىيت ........
 
 

 
 IRBadr 24( Bold) سیاهفىيت........... 

 
 

 IRBadr 14فىيت .............................
 IRBadr 14( Bold) سیاهفىيت ..........

 

 
 

 IRBadr 14فىيت ..............................
 IRBadr 14( Bold) سیاهفىيت ...........

 
 

 
 

 IRBadr 14فىيت ............................
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 IRBadr 14فىيت .......
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