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 :وًع کاغذ ي وحًٌ چاپ
 

تِ غَسذ  word 2003 تَدُ ٍ هطالة آى تا ًشم افضاس A4 ( cm 32  ×3:96 )ًاهِ تایذ دس همطغ کاغز اًذاصُ کلیِ غفحاذ خایاى

 .سٍیِ زایح ٍ چاج گشدًذزک

 

 :َاوامٍجلذ ي پطت جلذ پایان مطخصات ريی
  کَبهطکی ًمشُ کاهدیَزشتشای داًطجَیاى  کَب ٍای ًمشُِسشه سیکاسداًی هؼواهمطغ داًطجَیاى  یًاهِ تشاجلذ خایاىسًگ  ●

 .تاضذ هی

 .الضاهی تَدُ ٍ ضکل صسکَب چاج ضًَذ( خیَسر الف ٍ ب)ًاهِ ایر هٌذسجاذ سٍی ٍ خطر جلذ خایاىسػ    ●

 .الضاهی اسر  زحَیلکَب ضاهل ػٌَاى، ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ سال ًَیسی تِ غَسذ صسػطف    ●

 

 : ي کارآمًسی وامٍایانيی جلذ پضزح ر
 (وسشساًسی4×  وسشساًسی 396زشجیحاً دس اتؼاد )  سماآرم . 2

 سیاُ  29تا فًَر صس                                              << آمًسضکذٌ فىی يحزفٍ ای سما >>ػثاسذ . 3

 سیاُ 29تا فًَر صس                                                                       <<ياحذ ضبستز>>ػثاسذ . 4

 سیاُ 27تا فًَر صس                                                               وام داوطکذٌ ي وام گزيٌ آمًسضی. 5

 سیاُ 29 زیسشًَر تا ف                                                                 <<گشارش کارآمًسی>>کلوِ . 6

 سیاُ 29تا فًَر زیسش                                                                                     مکان کارآمًسی .7

 یاُ س 29تا فًَر صس                                                                                          وام مکان      

 سیاُ 29تا فًَر زیسش                                                                                   کارآمًسیعىًان . 8

 سیاُ 29تا فًَر صس                                                                                           وام عىًان    

 سیاُ 29 زیسش تا فًَر                                                                <<کارآمًسیاستاد  >>ػثاسذ . 9

 سیاُ 29تا فًَر صس                                                                                             وام استاد. :

 سیاُ 29تا فًَر زیسش                                                                              آمًسسزپزست کار .21

 سیاُ 29تا فًَر صس                                                                             وام سزپزست .22

 سیاُ 29 زیسشتا فًَر                                                                            <<وگارش >>کلوِ . 23

 سیاُ 29تا فًَر صس                                                                                        وام وگاروذٌ. 24

 سیاُ 25تا فًَر صس                                                                             تحًیلتاریخ . 25
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 :َای سیز استبٍ تزتیب ضامل بخص گشارش
 طشح سٍی جلذ  ●

 تسن اهلل الشحوي الشحینغفحِ  ●

  غفحِ سٍی جلذ ●

 غفحِ ًوشُ کاس آهَصی 

 زمذین ●

 سداسگضاسی ●

 فْشسر هطالة ●

 فْشسر جذٍل ّا ●

 فْشسر ًوَداسّا ●

 فْشسر ضکل ّا ●

 فْشسر ًمطِ ّا  ●

 (کلوِ زشجیحاً دس یک غفحِ 361حذاکثش )ُ فاسسی چکیذ ●

 همذهِ  ●

 هسي اغلی  ضاهل ●

 

 :فصل ايل

 

 ...زاسیخچِ ٍ –هحل کاسآهَصی  ●

 

 :فصل ديم بٍ بعذ
 هسي اغلی  ●

 گیشیًسیجِ ●

 خیطٌْاداذ ●

 ّاخیَسر ●

 فْشسر هٌاتغ فاسسی ●

 فْشسر هٌاتغ غیش فاسسی ●

 (اًگلیسی) طشح خطر جلذ  ●
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 : وامٍر مًرد وحًٌ وگارش پایانی دوکات کل

 

 .ًاهِ تػَسذ سادُ ٍ تذٍى اسسفادُ اص کادس ٍ یا سش غفحِ زایح ضًَذغفحاذ خایاى ●

ٍ اص خاییي غفحِ  3cm، اص تاالی غفحِ 2cm، اص سور چح cm 3ًاهِ طَسی زٌظین ضَد کِ اص سور ساسر کاغز هسي خایاى ●

2/5cm فاغلِ داضسِ تاضذ. 

 .دس ًظش گشفسِ ضَد 1cmتَدُ ٍلی چکیذُ تشاتش  1/5cmًاهِ تشاتش سشاسش خایاىدس  فاغلِ سطشّا ●

زَسفسگی تِ  1cmًاهِ تایذ ضاهل اٍل ّش خاساگشاف دس غفحاذ خایاى غفحِ اٍل ّش غفحِ تایذ اص خط خٌجن ضشٍع ضذُ ٍ سطش ●

 .سور داخل تاضذ

 .تاضذ 1/5cmُ ٍ فاغلِ ضواسُ غفحِ زا خاییي غفحِ ًاهِ دس خاییي ٍ ٍسط غفحِ تَدضواسُ گزاسی غفحاذ خایاى ●

 .تاضذ 2cmٍ اص سور ساسر  3cmتاضذ فاغلِ ّش سطش اص سور چح کاغز ًاهِ تِ صتاى اًگلیسی هیدس غَسزیکِ هسي خایاى ●

 ; گیشًذ تِ غَسذ صیش اسرًاهِ هَسد اسسفادُ لشاس هیّایی کِ دس زْیِ خایاىفًَر ●

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

دس غَسذ ًیاص دس خاٍسلی . دس زحشیشیِ حذاالهکاى اص تِ کاس تشدى لغاذ الزیي خَدداسی ًوَدُ ٍ هؼادل فاسسی آًْا اسسفادُ ضَد ●

 .ّواى غفحِ تا رکش ضواسُ، لغاذ الزیي آٍسدُ ضًَذ

 

. زَاى تػَسذ خاٍسلی دس ّواى غفحِ اسائِ ًوَدا هیسدس غَسزی کِ یک ػثاسذ یا ٍاطُ ًیاص تِ زَضیح خاغی داضسِ تاضذ، زَضیح  ●

َضیح هشتَط تِ ضَد ٍ دس خاٍسلی، زَچک دس تاال ٍ سور چح آى زایح هیای تػَسذ کي غَسذ ػثاسذ یا ٍاطُ زَسط ضواسُدس ای

 .ضَدآى ضواسُ اسائِ هی

 

ٍ هَاسد اًگلیسی تِ غَسذ چح  22تا سایض  زَسلَدس غَسذ ًیاص تِ دسج خاٍسلی، ّوِ هَاسد فاسسی تِ غَسذ ساسر چیي تا للن  ●

 .ًَضسِ ضًَذ 21تا سایض  Times New Romanچیي تا للن 

 

 

 وام ي سایش فًوت بزای وًضتار اوگلیسی وًضتار فارسی وام ي سایش فًوت بزای 

 Times New Roman 14 Bold 25زیسش  ّاسشفػل

 Times New Roman 12 Bold سیاُ 25صس  ػٌاٍیي اغلی

 Times New Roman 12 Italic سیاُ 23صس  ػٌاٍیي فشػی

 Times New Roman 12 25ًاصًیي  هسي اغلی

 Times New Roman 12 23ًاصًیي  ًَیسصیش



4 

 

. ضَدسیاُ ًَضسِ هی 22 لَزَستاضذ کِ تِ غَسذ ٍسط چیي دس سٍی آى تا للن ( زَضیح)ّش جذٍل تایذ داسای ضواسُ ٍ ػٌَاى  ●

 .زایح گشدًذ 23 لَزَسّوِ اػذاد جذٍل تایذ تِ غَسذ فاسسی ٍ ٍسط چیي تا للن 

 

 میشان تًلیذ روگ َای فعال در دي سال گذضتٍ(: 3-2)جذيل

 

 

 

 
 

سیاُ ًَضسِ  22تا للن ًاصًیي  س صیش آىتاضذ کِ تِ غَسذ ٍسط چیي د( زَضیح ) ّش ضکل یا ًوَداس تایذ داسای ضواسُ  ٍ ػٌَاى  ●

 .ضَدهی

 

دس غَسذ . ّای هخػَظ کَچک ٍ اسساًذاسد ًواییذدُ ًکٌیذ ٍ آى سا اص طشیك فسَکدیدس حذ اهکاى اص غفحاذ تضسگ اسسفا ●

 .اجثاس، آى سا طَسی زا ًواییذ کِ اص غفحاذ تیشٍى ًضًذ

 

 ضمارٌ گذاری
 گزاسی غفحاذضواسُ.2

ِ زشزیة ت <<ّا فْشسر>>فحاذ غ. ضًَذگزاسی ًویضواسُ  <<سداسگضاسی>>،  <<لشحینحوي االش تسن اهلل >>غفحاذ 

هسي اغلی    . غفحِ اًجام گیشدٍ خاییي گزاسی غفحاذ تایذ دس ٍسط ضواسُ.  گزاسی خَاٌّذ ضذحشٍف الفثای فاسسی ضواسُ

 .گشدًذشزیة اػذاد فاسسی ضواسُ گزاسی هیًاهِ تِ زخایاى

 

 َاگذاری مًضًعٌضمار .2

 

 .هوکي اسر تِ چٌذ تخص زمسین گشدد ّش فػل ًیض چٌذ فػل اسر ٍ ّای اغلی  هؼوَالًهَضَع

اًذ، کِ تا خط زیشُ اص یکذیگش جذا ضذُّای ّش فػل تا دٍ ضواسُ ّش یک اص تخص. خط خٌجن ضشٍع ضَد غفحِ اٍل ّش فػل تایذ اص

دس غَسزی کِ ّش . ل ٍ ػذد سور چح ضواسُ زشزیة تخص هَسد ًظش اسرػذد سور ساسر تیاًگش ضواسُ فػ. گشددهطخع هی

 .یؼٌی صیش تخص سَم اص تخص چْاسم فػل دٍم 4-5-3هثالً . گیشدص دس سور چح ضواسُ هزکَس لشاس هیتخص داسای صیش تخ

 

 َاَا، ومًدارَا يوقطٍگذاری تصايیز، جذيلضمارٌ.3

 فػل دٍم تِ غَسذ جذٍلًَضسِ ضَد جذٍل دس ( 21-4)ذ ضکل ػل سَم تػَسهثالً دّویي ضکل دس ف. هاًٌذ سٍال لثلی اسر

 .ضَدًَضسِ هی( 4-3)

 

 (زي)زَلیذ  سال

3119 211111 

3118 31111 
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 َاگذاری پیًستضمارٌ. 4

زواهی ضکل ّا ٍ جذٍلْای   <<خیَسر الف  >>; اى هثالتِ ػٌَ. ضًَذا حشٍف الفثای فاسسی ًاهگزاسی هیًاهِ تّای خایاىخیَسر 

تِ  <<ب  >>سر سَهیي جذٍل دس خیَ; تِ ػٌَاى هثال. گزاسی خَاًذ ضذَسر هشتَط ضواسُر، تا زَجِ تِ خیهَجَد دس ّش خیَس

 (4-ب)جذٍل ; ضَدایي غَسذ ًَضسِ هی

 

 َاگذاری ريابط ي فزمًلضمارٌ. 5
ضواسُ ػذد سور ساسر تیاًگش  .گشددضًَذ، هطخع هیکِ تا خط فاغلِ اص یکذیگش جذا هیًاهِ تا دٍ ضواسُ ّش ساتطِ دس هسي خایاى

 .ضَدًَضسِ هی( 9-7)فػل ضطن تِ غَسذ  هثالً ّطسویي ساتطِ دس. فػل ٍ ػذد سور چح، ضواسُ ساتطِ هَسد ًظش اسر

 

 :َا در متهدَی بٍ آنوحًٌ وًضته مىابع ي ارجاع

 
 ;ش ػول کٌیذزَاًیذ تِ یکی اص اضکال صیکٌیذ، هیًاهِ خَد تِ آى اسسٌاد هیع خَاًٌذُ تِ هٌاتؼی کِ دس خایاىتشای اسجا

 

ش کٌیذ، ضوي هسي تیاٍسیذ ٍ جلَی ًام، سال اًسطاس همالِ یا کساب سا  دس خشاًسض رکای سا کِ تِ هطلة اٍ اسسٌاد هیًام ًَیسٌذُ. 2

 ...داسد کِ تیاى هی( 2488)هثال ػلَی. کٌیذ

 

زَجِ کٌیذ کِ دس . مالِ سا دس خشاًسض رکش کٌیذزَاًیذ خس اص تیاى هطلة هَسد اسسٌاد، ًام ًَیسٌذُ ٍ سال اًسطاس یا هّوچٌیي هی. 3

ػلَی، ... )تیاى ضذُ اسر کِ ; هثال. ایي هَسد خاظ تایذ تیي ًام ًَیسٌذُ ٍ سال اًسطاس کساب یا همالِ ػالهر ٍیشگَل لشاس دّیذ

 . ٍ حسوا ضواسُ غفحِ ًیض دسج گشدد (Babazadeh, 2007)یا ( 2488

 

فْشسر . فاسسی تایذ هجضا اص ّن ًَضسِ ضًَذفْشسر هٌاتغ فاسسی ٍ هٌاتغ غیش. ضَداهِ آٍسدُ هیًهٌاتغ هَسد اسسفادُ دس آخش خایاى

حشٍف الفثای فاسسی ٍ الزیي حشف اٍل ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ تِ غَسذ  تش حسة زمذمفاسسی تِ زشزیة هٌاتغ فاسسی ٍ هٌاتغ غیش

 ;صیش زٌظین هی ضَد

 

 ضواسُ. 2

 ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ. 3

 ف اٍل ًام ًَیسٌذُحش.4

 سال اًسطاس. 5

ایي لسور تایذ )ًاهِ زحػیلی ّوشاُ تا رکش ػٌَاى ًاهِ دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ یا سسالِ دکسشا یا خایاى ػٌَاى کساب، همالِ، گضاسش. 6

 (.تا حشٍف ایسالیک ٍ سیاُ حشٍفچیٌی ضَد
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همالِ دس آى چاج ضذُ ٍ یا ًام داًطگاّی کِ خایاى ًاهِ دس  هحل ًطش کساب ٍ ًام ًاضش آى، ًام هجلِ، سویٌاس یا هؤسسِ ػلوی کِ. 7

 .آًجا اسائِ گشدیذُ اسر

 ضواسُ جلذ کساب یا ضواسُ جلذ هجلِ. 8

دس غَسزیکِ کل هٌاتغ هَسد ًظش تِ ػٌَاى هشجغ هَسد اسسفادُ ) ضواسُ غفحازی کِ هطلة هَسد ًظش اص آى اسسخشاج ضذُ اسر . 9

 (.ّا ًیسرش ضواسُ غفحِِ تاضذ، لضٍهی تِ رکلشاس گشفس

زَجِ ضَد کِ هطالة فَق زَسط ٍیشگَل اص ّن جذا ضًَذ ٍ دس هَسد حشف اٍل ًام ًَیسٌذُ تؼذ اص ػالهر ًمطِ اص ػالهر  ●

 .ٍیشگَل اسسفادُ ضَد

ش شحسة حشٍف الفثای الزیي حشف اٍل ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ دلر ضَد اگٌاتغ غیش فاسسی ضوي سػایر هشجغ تدس صهیٌِ ه ●

ای تاضذ، ًام هخفف هَسد اسسفادُ لشاس گیشد ٍ دس غیش ایي غَسذ ًام کاهل هجلِ سفادُ داسای ًام هخفف ضٌاخسِ ضذُهجلِ هَسد اس

 .لیذ گشدد

 

تذیْی اسر . ّش دٍ هاُ یک تاس تِ زاییذ اسساد ساٌّوا تشساًذ( طثك ًوًَِ خیَسسی)داًطجَ هلضم تِ اسائِ گضاسش ضٌاخر کاس ; ززکش

 .سش زاییذ ضذُ تذسر اسساد ساٌّوا ًشسیذُ تاضذ، اجاصُ دفاع دادُ ًخَاّذ ضذاگش گضا

 

 َاپیًست
ّا آى زؼذاد دس غَسزی کِ)ّا ّا ٍ ًمطِّا، ًوَداسّا، ضکلجذٍل; ضوایوی هاًٌذسدس ٍ آهَصی ّای کاساتسذا فشمّا تشای خیَسر

 .، تایذ فْشسر زْیِ ضَد(صیاد تاضذ

 

 ريی جلذ اوگلیسی
 


