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عا  یلباسمه ت

 (2 ی)نسخه های علمی نگارش گزارشمختصر راهنمای 

ؽتی ِ در یک گشارػ یا هقال َای ًَ ِ هحت ِ ّواى هیشاى ک ویت دارد، کیفیت ًگارػ، جولِػلوی، ت ذی، ِ ّا ذی ٍ در یک کالم تایپ، صفحِ ٌت ظاّز  ،ٌت

ویت اعت.  ؽتِ ًیش حائش ّا ٌواًَ کارؽٌاعی، ی ُ )گشارػ پزٍصداًؾجَیاى ّای ػلوی  اعت کِ در گشارػ ّاییهزٍر تزخی اس ایزاد ّذف اس ایي رّا

ٍ گشارػ پزٍص ٌوارالثتِ ایزادّای ًگارؽی هٌحصز تِ آًچِ در ایي  ؽَد. دیذُ هیتِ ٍفَر  کارؽٌاعی ارؽذ(ی ُ گشارػ عویٌار کارؽٌاعی ارؽذ   ّا

ذ داؽت.تْثَد کیفیت گشارػ یا هقالِ اثز قاتل تَجْی در یي ًکات ّورػایت آهذُ ًیغت، اها  َّا  خ

 یکنواختی .1

َاختیدیگز در ًگارػ یک گشارػ ػلوی یا ّز هتي اصل تزیي هْن َاختی تِ ایي  (consistency/uniformity) یکذعتی/ی یکٌ اعت. یکٌ

َارد هؾاتِ در عزتاعز  ِ ه ؽتِهؼٌاعت ک یظ ؽکل ،ًگارػ یکغاى داؽتِ تاؽذ. تزای هثال، ًَ ع ٍ اًذاس سیزًَ قلن، ی ُ ّا در کل هتي تایذ اس ًظز ًَ

یظ تا ؽکل، ًحَ یِ فاصل ٍ ... یکغاى تاؽذ.گذار ؽوارُی ُ سیزًَ َاخت ی  َاًایی هتي را کن هی ًثَدى یکٌ ِ خ ُ تز ایي ک کٌذ، ظاّز هتي  گشارػ ػالٍ

ؽتِ اعت:تزخی اس  ًکات تیاى ؽذُ در سیز دّذ. هی ای ٍ اتتذایی جلَُ را ًیش غیزحزفِ َاختی در ًَ  اصَل کلی یکٌ

 توضیحات ردیف

َاختی در هتي: 1  یکٌ

ع قلن، ی قلن اًذاسُ - ذی حاؽیِ، ًَ  ...ٍ  ّا فاصلِ، صفحِ ٌت

ذی، فاصلِ پاراگزاف -  ّا، تَرفتگی اتتذای پاراگزاف ی پاراگزاف ٌت

َاػذ ًگارؽی -  ق

 .تز اعت هؾکل ی دٍم قضیِاس  قضیۀ اٍل: اثثات غلط

َاى فصل 2 َاختی در ػٌ ٍ سیزفصل یکٌ  ّا: ّا 

ع قلن، حاؽیِ اًذاسُ - ذی ٍ ی قلن، ًَ  ... ٌت

َاى فاصلِ -  تا هتي ی ػٌ

 گذاری رٍػ ؽوارُ -

َاختی در پاٍرقی 3  ّا: یکٌ

ع قلن، فاصلِ اًذاسُ -  ... ّا ٍ ی قلن، ًَ

 (capitalizationحزٍف تشرگ یا کَچک اتتذای کلوات ) -

 یگذار ؽوارُرٍػ  -

َاختی در ًگارػ کلوات اًگلیغی 4  یکٌ

 ؽَد. اعتفادُ هی dcٍ ّن اس هَتَرّای  AC: تزای کارتزدّای خاًگی، ّن اس هَتَرّای غلط

َاختی در تزجوِ 5  یکٌ

 اعت.غیزخطی  ی کٌٌذُ کٌتزلتز اس  خطی هٌاعة کٌتزلز ،غیزخطیّای  : تزای عیغتنغلط
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 قواعد عمومی نگارش .2

َاػذ ًگارػ فارعیػلوی،  هتيدر یک  َاػذ ػوَهی ًگارػ هتَى ػلوی /اًگلیغیرػایت ق ِ تزخی اس آًْا در سیز تیاى ؽذُ، ٍ ق  ضزٍری اعت: ک

 )فارعی یا اًگلیغی( ٍ ًگارؽی غلظ اهالییًذاؽتي  6

 گذاری صفحات ؽوارُ 7

َاى، چکیذُ، فْزعت هطالة، فصل هقذهِ،  صفحًِگارػ  8  ٍ لیغت هزاجغگیزی  فصل ًتیجِفصَل هیاًی، ی ػٌ

ؽتي  9 ٍ ػًٌََ  ُ ِ جش در چکیذ ٍ سیزفصل ى فصلاهؼادل اًگلیغی کلوات تخصصی یا اعاهی افزاد در اٍلیي ظَْر در هتي )ت ِ  ّا  ّا( ت

 صَرت پاٍرقی

ؽتي هؼادل 10 ٍ ػٌَدر اٍلیي ظَْر در هتي ( abbreviationsاًگلیغی )کلوات هخفف کاهل  ًَ  ُ ِ جش در چکیذ ٍ  ى فصلا)ت ّا 

ِ صَرت پاٍرقی تزجیحاّا(  سیزفصل  ت

ذ دًٍقطِ)ػالئن اضافی ػذم اعتفادُ اس  11 َاى  (هاًٌ ٍ سیزفصل فصلدر اًتْای ػٌ  ّا ّا 

 مقدمه: .1: غلط

ِ هجاسی(  ًین اعتفادُ اس 12 ِ )یا فاصل َارد سیزفاصل  :در ه

 ّا ّا، داًؾکذُ ّای جوغ: عیغتن -

ٍ گذؽتِ هی - ؽتٌذ ، هیؽَد : هیی اعتوزاری در حال اخثاری  ًَ 

ؽتِ ّای هؼیي در گذؽتِ لفؼ -  ایذ رفتِ اًذ، هی ی ًقلی: ًَ

ٍ فؼل گذؽتِنکته ِ هوکي اعت تیي فؼل رتظ  ِ اتْاهی ک ِ ت ِ تاؽذ،  : تزای عَم ؽخص، تا تَج ی ًقلی ٍجَد داؽت

ِ کٌیذ:  اعتفادُ اس ًین ِ ضزٍرتی ًذارد. هقایغ ٍ »فاصل ُ اعت کتکا ٍ کتک خَردُ»ٍ « خَرد  «.اعت ا

 فاصلِ ؽٌثِ، ًین کٌٌذُ، عِ کلوات دٍتخؾی: کٌتزل -

تزٍیذ. کاراکتز  Insert > Symbol > More Symbols > Special Characters، تِ Wordدر  فاصلِ تزای تؼزیف ًین: نکته

ِ  ًین ٍ کلیک رٍی  No-Width Optional Breakفاصل َاًیذ تزکیة کلیذ  هی …Shortcut Keyاعت. تا اًتخاب ایي کاراکتز  ت

ِ )هؼوَال  هَرد ًظز تزای ًین  ( را اًتخاب کٌیذ.Ctrl+Spaceفاصل

ِ در ػالئن ًقطِ 13  ی:گذار رػایت فاصل

ُ تِ - ِ :، ًقطِ حزف قثل چغثیذ ِ .، ٍیزگَل ،، دًٍقط ِ اس حزف تؼذ: ًقط هت تؼجة ،، ػالهت عاال ٍیزگَل؛، ػال ٍ تا فاصل

ِ [، گیَهِ تغتِ  ِ تغت ِ (، کزٍؽ  «؟، پزاًتش تغت

ِ تاس  - ِ تاس ]، گیَه ِ حزف تؼذ: پزاًتش تاس )، کزٍؽ ُ ت ٍ چغثیذ ِ اس حزف قثل   »فاصل

ٍ تؼذ: خظ - ِ حزٍف قثل  ُ ت ُ  چغثیذ  –تیز

-  ُ ٍ تؼذ: خظ تیز ِ اس حزٍف قثل  ِ ...-فاصل ِ ًقط  ، ع

ُ حقیقی ارؽویذط –ی ًیَتي  : قضیِغلط  [ .2ّغتٌذ] : تزای ّز هاتزیظ هزتؼی)تا ؽزط تقارى ( ، توام هقادیز ٍیض

 [.2هقادیز ٍیضُ حقیقی ّغتٌذ ]ارؽویذط: تزای ّز هاتزیظ هزتؼی )تا ؽزط تقارى(، توام –ی ًیَتي : قضیِصحیح

ِ تزای جذا کزدى جولِ  . خظ تیزُدی داردذتؼه( کارتزدّای -خظ تیزُ )نکته:  ُ هی ای ک ِ اعتفاد ذ عؼذی  ی هؼتزض ِ  –ؽَد )هاًٌ ػلی

ِ دارد. اها خظ تیزُ هی – الزحوِ ٍ تؼذ اس خَد فاصل ٍاس  فزهایذ( تا حزٍف قثل  ذ پز ِ تزای پیَعتي اجشاء یک ػثارت )هاًٌ ای ک

ذ صفحات -تْزاى ٍ کویت )هاًٌ ِ تیي د ِ کار هی23-35اصفْاى( یا ًؾاى دادى فاصل ٍ تؼذ اس خَد هی ( ت ِ حزٍف قثل   چغثذ. رٍد، ت
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 ها ها و جدول شکل .3

ٍ جذٍل تزای ؽکل َارد سیز را رػایت کٌیذ ّا ّا   :ه

یظ )ّا  گذاری توام ؽکل ؽوارُ 14 ُ تا سیزًَ یظ ّا جذٍل ( captionٍّوزا ُ تا تاالًَ  ّوزا

یظ ؽکل 15 َاختی در سیزًَ یظ جذٍل یکٌ ٍ تاالًَ  ّا: ّا 

ع قلن ٍ اًذاسُ -  ... ی قلن، ًَ

یظ تا ؽکل/جذٍل - یظ/تاالًَ ِ سیزًَ  فاصل

 گذاری رٍػ ؽوارُ -

ِ تواهی ؽکل 16 ٍ جذٍل ارجاع ت  ّا در هتي گشارػ یا هقالِ ّا 

ِ ؽکل 17 ُ در ارجاع ت ٍ جذٍل اعتفادُ اس ؽوار  ّا ّا 

 ی تؼذ : ؽکل سیز، جذٍل صفحِغلط

 (4-2(، جذٍل )2-1: ؽکل )صحیح

دى ؽکل چیي ٍعظ 18 ٍ جذٍل َت  ّا ّا 

ٍ جذٍل قزار دادى ؽکل 19 ِ( ّا  ِ )یا در صَرت ضزٍرت در تاالی صفح  ّا در پاییي صفح

ُ ًوی : در هقاالت ػلوی، ؽکلنکته ِ قزار داد ِ کزدى هتي  ؽًَذ. ؽکل ّا ّیچ ٍقت در ٍعظ صفح ٍ تک ّای ٍعظ صفحِ، ّن تا د

َاًایی آى را کن هی ُ ًؾذ خ ٍ ّن احتوال دیذ ُ ًؾذى قغوتی اس هتي را افشایؼ هیکٌٌذ،  َاًذ ٍ در ًتیجِ خ  دٌّذ. ى 

ِ حاؽیِ جذٍلٍ  ّا هحذٍد کزدى ؽکل 20 ٍ تٌاعة ؽکل ّا ت  ِ  ّا تا هتي ّای صفح

ٍ جذٍل در ؽکل (aspect ratioرػایت ًغثت اتؼاد ) 21  ّا ّا 

ُ در داخل ؽکل تٌاعة اًذاسُ 22 ٍ جذٍل ی قلن اعتفادُ ؽذ ُ در هتيّا تا قلن  ّا   اعتفادُ ؽذ

دى  23 َاًا َت ٍ خ ٍاحذ هٌاعة، اعتفادُ اس  ًوَدارٍاضح  ُ تا  ٍاحذ آًْا، تزچغة داؽتي هحَرّا ّوزا  ٍ دى اػذاد هحَرّا  َاًا َت ّا )خ

ٌوا ) ِ چٌذ ًوَدار را ًؾاى هی تزای ؽکل (legendرّا ٍ ...( ّایی ک  دٌّذ 

ٍ جذٍل قزار دادى ؽکل 24 ِ هحل ارجاعتزیي جای  ّا در ًشدیک ّا   هوکي ت

ٍ یا در هتي(  25 یظ جذٍل  یظ ؽکل، تاالًَ ِ هٌثغ اصلی )در سیزًَ ٍ جذٍل تزای ؽکلارجاع ت ُ اس هزاجغ ّا   ّای کپی ؽذ

ٍ یا ّز هطلثی اس یکی اس هزاجغ، تذٍى ارجاع هٌاعة تقلة ػلوی هحغَب هینکته  ؽَد.  : اعتفادُ اس ؽکل، جذٍل 

 های ریاضی معادله .4

ٍ هؼادلِ ػثارتًگارػ در   ّای ریاضی ًکات سیز را رػایت کٌیذ: ّا 

َاختی در ًگارػ هؼادلِ 26  :ّای ریاضی یکٌ

ع قلن، فاصلِ اًذاسُ - ٍ ... ی قلن، ًَ  ّا 

̇         : غلط   (   )         

̇ :     صحیح   (   )             
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 گذاری چیي(، ؽوارُ چیي، ٍعظ چیذهاى )چپ -

 : غلط
 ̇   (   )            (1-2) 

   (   )           (1-3                                                                 )  

دى  -  در توام هتي( notationًوادّا )یکغاى َت

ِ کار رفتِ در 27 ِ تؼذ اس اٍلیي ظَْر هؼادلِ هؼزفی هتغیزّای ت  ّای ریاضی تالفاصل

28  ِ ُ در ارجاع ت  ّا هؼادلِاعتفادُ اس ؽوار

ِ رٍتزٍ: غلط ِ ، هؼادل  قثلی  صفحِراتط

ُ کزد.نکته ِ یا ًظایز آى )هگز در اتتذای جولِ( اعتفاد ِ ًثایذ اس الفاظ هؼادلِ، راتط ِ یک هؼادل  : در ارجاع ت

ِ )غلط ِ )ذگ ( اس جای4: هؼادل ِ )2اری راتط ِ دعت هی3( در هؼادل  آیذ. ( ت

ِ دعت هی3( در )2اری )ذگ ( اس جای4هؼادلِ ) :صحیح  آیذ. ( ت

ِ حاؽیِ هحذٍد کزدى هؼادلِ 29  ّای صفحِ ّا ت

ُ در هؼادلِ تٌاعة اًذاسُ 30 ُ در هتي ی قلن اعتفادُ ؽذ  ّا تا قلن اعتفادُ ؽذ

َاى قغوتی اس هتي در ًظز گزفتِ  هؼادلِ 31 ِ ػٌ ِ ػال ؽذُّا ػوَها ت  گذاری هتٌاعة تا هتي دارًذ. هتٍ لذا هؼوَال ًیاس ت

ِ آًْا ارجاع هی گذاری هؼادلِ ّای ریاضی، ؽوارُ تزای هؼادلِ 32 ِ در هتي ت ّز ّا،  ی هؼادلِ گذاری ّوِ ؽَد، کافی اعت. ؽوارُ ّایی ک

َاًذى آى را دادُ ّا را تذٍى دلیل افشایؼ  تؼذاد ؽوارُچٌذ اؽتثاُ ًیغت اها  ٍ خ ِ را ؽلَؽ  ؽت  کٌذ. هؾکل هیٍ در ًْایت ًَ

 مراجع .5

ٍ ًیش تٌظین لیغت هزاجغ در اًتْای گشارػ یا هقالِ، ًکات سیز را رػایت کٌیذ:  تزای اعتفادُ هٌاعة اس هزاجغ در هتي 

ٍ ًحَُ 33 َاخت تزای تذٍیي لیغت هزاجغ )تزتیة  ٍ یکٌ یغٌذُ اعتفادُ اس یک عاختار اعتاًذارد  یغٌذُ/ًَ َاى  ی ًگارػ ًام ًَ ّا، ػٌ

َاى هجلِ، ؽوارُهقالِ،  ٍ ...( ػٌ  ی صفحِ، عال اًتؾار 

ِ هی َاى اس عاختار سیز اعتفادُ کزد: تزای ًوًَ  ت

[first author’s surname], [first author’s initials], [second author’s surname], [second author’s initials], 
… and [last author’s surname], [last author’s initials], “[paper title]”, [journal title], vol. [volume 
number], pp. [page numbers], [publication year]. 

 هثال:
Izadi, I., Zhao, Q. and Chen, T., "Analysis of performance criteria in sampled-data fault detection'', 

Systems & Control Letters, vol. 45, pp. 320-325, 2007.  
َاختی در ًگارػ هزاجغ: 34  یکٌ

ع قلن، فاصلِ اًذاسُ -  ... ّا ٍ ی قلن، ًَ

 عاختار ًگارػ هزاجغ -

ِ هٌاتغ )تا اعتفادُ اس ؽوارُ ًحَُ - یغٌذُ ی ارجاع ت  عال(-ی هزجغ یا ًَ

یغٌذهزتة کزدى هزاجغ  35 َادگی ًَ ِ تزتیة الفثا )تز هثٌای ًام خاً ِ تزتیة ظَْر در هتيی ُ ت  اٍل( یا ت

ِ تواهی هزاجغ در هتي گشارػ یا هقالِ 36  ارجاع ت
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 اعداد .6

ِ کٌیذ: ِ ًکات سیز تَج  تزای ًگارػ صحیح اػذاد ت

ٍ اػذاد اًگلیغی در هتي اًگلیغی 37  اعتفادُ اس اػذاد فارعی در هتي فارعی 

ِ Wordایي کار در: تزای نکته ٍ  File > Options > Advanced > Show document content، ت  ِ ی  هقذار گشیٌِرفت

Numeral  راContext .قزار دّیذ 

ٍاحذ اًذاسُ ارائِ 38  گیزی تزای هقادیز ػذدی هتغیزّا ی 

 دار تزای هقادیز ػذدی هؼٌی ّای نرقتؼذاد رػایت  39

 .کیلَهتز رگ ٍجَد دارد 567/40233در تذى اًغاى تیؼ اس : غلط

 کیلَهتز رگ ٍجَد دارد 400000در تذى اًغاى تیؼ اس  .:صحیح

ِ  ن سیادرقتزای اػذاد تا تؼذاد  ّا نرقجذاکزدى  40  تؼذاد صفز سیاد( ٍیضُ)ت

 .اعت کیلَهتز 15000000000 خَرؽیذ تا سهیي فاصلِ: مثال

 نکات تکمیلی .7

ذ  Wordاس اهکاًات اعتاًذارد تْتز اعت ّا ٍ ...،  ّا، جذٍل ّا، ؽکل ّا، سیزفصل ی فصلگذار تزای ؽوارُ - ٍ  Heading ،Captionهاًٌ

Cross-reference .اعتفادُ کٌیذ 

ِ هی - ع قلن اًگلیغی(  کوتزؽوارُ یا دٍ  یک فارعی، جوالت در اًگلیغی کلوات قلن ی ؽَد اًذاسُ تزای تٌاعة تْتز، تَصی  اس)تغتِ تِ ًَ

 .تاؽذ فارعی قلن ی اًذاسُ

 (iman.izadi@cc.iut.ac.irایواى ایشدی ) - هَفق تاؽیذ


