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 ٍظیفِ خَد هیذاًن از 
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:چکيذه   

اگر چِ . شَدای از توام فصلْای گسارش است کِ در حذ یک صفحِ ًَشتِ هیخالصِ چکیذُ،

-گیرد، ٍلی هعوَالً آخریي قسوت گسارش است کِ تْیِ ٍ تٌظین هیچکیذُ در اتتذای گسارش قرار هی

.  شَد

چکیذُ یک گسارش تایذ تِ ًحَی ارایِ شَد کِ خَاًٌذُ درک صحیح ٍ جاهعی از تواهی هطالة ٍ 

هعوَالً چکیذُ در یک یا دٍ پاراگراف ٍ تا قلوی یک . هْن ارایِ شذُ در هتي گسارش تِ دست آٍرد کارّای

. شًَذدر ًظر گرفتِ هی cm 1شوارُ کَچکتر از هتي اصلی ًَشتِ ٍ فاصلِ سطَر پاراگرافْا در چکیذُ 
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(کارورسیويز هحل اه با تضاهوز فحهص 5-8) کارورسیآشنايي کلي با هکاى :فظل اول  

 

 مقذمه -1-1

 .در آًجا گذراًذُ ضذُ است کارٍرسیياتذ کِ ايي فػل تِ هؼزفی ضزکت يا ٍاحذ غٌؼتی اختػاظ هی

  .تز است هٌاسة "(ًام ضزکت)هؼزفی "ػٌَاى ايي فػل تِ غَرت 

 مطالب قابل ارایه در فصل اول -1-2

-ايي قسوتْا هی. را هؼزفی کٌٌذ کارٍرسیّن ضزکت يا ٍاحذ قسوتْای هختلف ايي فػل تايذ هطخػات م

ٍاحذّای هختلف، تجْيشات اغلی ّز ٍاحذ،  ،ًَع تَليذهَقؼيت جغزافيايی، تاريخچِ، ًَع هالکيت، د ضاهل تَاى

 .تاضذ د تقزيثیمدرآ ٍ تخػع آًْا ٍ پزسٌل
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 فظل دوم
ارسيابي بخش های  هزتبط با 

کارورسرشته علوي   
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 (طفحه 15 -20) ارسيابي بخش های  هزتبط با رشته علوي کارآهوس: فظل دوم

 

 مقذمه -2-1

تؼييي گزديذُ تحقيق ضذُ ٍ هطالثی  کارٍرسیدر هَرد هَضَع پزٍصُ کِ تَسط استاد ايي فػل در 

 .ارائِ هی گزدد
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 فظل سوم

 ها آسهوى آهوخته
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 (هوزاه با تظاويز طفحه 15-20) ها آسهوى آهوخته:  فظل سوم

 

 .هی پزداسد کارٍرسیػاليتْا ٍ اقذاهات اًجام ضذُ تَسط داًطجَ در هحل تِ کليِ فايي فػل 
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 فظل چهارم

 نتيجه گيزی و پيشنهادات
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 (طفحه 2-5) : نتيجه گيزی و پيشنهادات

ّای داًطجَ در ايي قسوت هيشاى کارتزد آهَختِ .کٌذرا ارسياتی هی کارٍرسیايي فػل هيشاى هفيذ تَدى دٍرُ 

. کٌذّای ػولی خَد در کارگاُ يا ٍاحذ غٌؼتی هقايسِ هیئَری خَد در داًطگاُ را تا هطاّذات ػيٌی ٍ تجزتِت

چٌاًچِ داًطجَ . کٌذهطکالت ٍ ًارساييْای ػلوی ٍ فٌی را کِ سثة کاّص کوی ٍ کيفی تَليذ ضذُ، تياى هی

 .اًذ، آًْا را هطخع کٌذدّای خاغی هفيذ هیدر هحل اًتخاب ضذُ را فقط تزای سهيٌِ کارٍرسی

 پيشنهادها

رٍد کِ داًطجَ تتَاًذ پيطٌْادّايی را درتارُ تْتز تزگشار ضذى دٍرُ، تزطزف ًوَدى هطکالت اًتظار هی

 .ػلوی ٍ فٌی ٍ ًيش افشايص تاسدّی کوی ٍ کيفی تَليذ ارايِ دّذ
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: هنابع 

هزاجغ تِ تزتية استفادُ در هتي . ًذضَدر ايي قسوت هٌاتغ ٍ هزاجغ هَرد استفادُ در گشارش ارايِ هی

. ضَدقزار دادُ هی ] [گذاری ضذُ ٍ ضوارُ در تيي دٍ تزاکت گشارش ضوارُ

ًام ًاشر، . 5عٌَاى کتاب، هقالِ، گسارش، پایاى ًاهِ یا رسالِ . 4سال اًتشار . 3ًام کَچک ًَیسٌذُ . 2ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ . 1]1[

. قالِ در آى چاپ شذُ ٍ یا ًام داًشگاّی کِ پایاى ًاهِ در آًجا ارائِ گردیذُ استهجلِ، سویٌار یا هؤسسِ علوی کِ م

[1] G. Bell, and J. Gray, “What's next in high-performance computing?,” Commun. ACM, 

vol. 45, no. 2, pp. 91-95, 2002. 

 

[2] R. J. Creasy, “The Origin of the VM/370 Time-Sharing System,” IBM Journal of 

Research and Development, vol. 25, no. 5, 1981. 
 

:ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زیر می باشذ*  

. ، تاریخ ٌّر، تْراى، اًتشارات فرٌّگستاى ٌّر1378صالحی، احوذ،  :هثال   

:نحوه ارجاع به سایت اینترنتی  

. عٌَاى. سال ًشر یا آخریي تاریخ تِ رٍز رساًی. یا شرح پذیذ آٍرًذُ یا ًام پایگاُ ًام خاًَادگی ٍحرٍف اٍل ًام کَچک ًَیسٌذُ

)آدرس کاهل دسترسی  Available form .تاریخ دسترسی شاهل، هاُ ٍ رٍز. (  

:هثال پایگاُ ایٌترًتی  

Reserve bank of Australia. 2007 . Statements on monetary policy. Available 

form:http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatmentsOnMonetaryPolicy/index.html[

Accessed 6 February 2007 ]. 
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پيوست ها 

و فزم های هزبوطه کارورسی کپي  ناهه گواهي پاياى دوره 
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 کارورسی شيوه تايپ گشارش

 4Aگشارش تايذ در غفحات . تَاًذ تزای ًگارش گشارش کار هَرد استفادُ قزار گيزدالگَی ًَضتار حاضز هی

هطاتق . اس پاييي تايپ ضَد cm 2اس تاال ٍ  cm 3اس سوت چپ،  cm 2اس سوت راست،  cm 3يکزٍ تا حاضيِ 

 14اًذاسُ قلن  ،B Lotus قلنتا  ضخين ٍ هتي پاراگزافْا  16اًذاسُ قلن  ،B Lotus قلنهتي، ػٌاٍيي ّز تخص تا 

 cm 5/0ٍ تَرفتگی اتتذای ّز پاراگزاف  cm 5/1سطَر تزاتز  فاغلِ، ّوچٌيي در کليِ تخطْا. ضَدسادُ تْيِ 

تا  Times New Romanتزای کلوات التيي، قلن . ًجام داد Paragraphتَاى اس هٌَی ايي کار را هی .اًتخاب ضَد

 تا قلوی يک ضوارُچٌاًچِ قثالً اضارُ ضذ، چکيذُ  .هٌاسثتز استاًذاسُ دٍ ضوارُ کَچکتز اس هتي فارسی 

 .ضًَذدر ًظز گزفتِ هی cm 1کَچکتز اس هتي اغلی ًَضتِ ٍ فاغلِ سطَر پاراگزافْا در چکيذُ 

 گذاری بخشهای يك فظلشواره

-1تزای ًوًَِ، . گذاری خَاّذ ضذضوارُ "ضوارُ تخص -ضوارُ فػل"تخطْای هختلف يک فػل تِ ضکل 

-در غَرت لشٍم هی. جام خَاّذ ضذدر فػل سَم اى -3-4ٍ  -2-4، 1-4در فػل اٍل ٍ  1-3ٍ  -1-2، -1

اها تِ کارگيزی چْار ضوارُ هتذاٍل . (3-4-2ٍ  2-2-1هاًٌذ )گذاری تا سِ هزحلِ اداهِ ياتذ تَاًذ ايي ضوارُ

. ضَديِ ًویظًيست ٍ تَ

 ها ها و جذول شکل

. گزددهی گذاریّای هتَالی کِ تا ضوارُ آى فػل ّوزاُ است، ضوارُدر ّز فػل ضکلْا ٍ جذٍلْا تا ضوارُ

ضوارُ ّز ضکل ّوزاُ تا تَضيحات . رٍدتزای چْارهيي ضکل فػل اٍل تِ کار هی 4-2تزای ًوًَِ، ضکل 

ًوًَِ ضکل ٍ  1-6ٍ جذٍل  1-6ضکل . ضَدهزتَطِ در سيز ضکل ٍ ضوارُ جذٍل در تاالی آى ًَضتِ هی

 قلنٍ تاالًَيس جذٍلْا اس  تزای سيزًَيس ضکلْا. دّذجذٍل را تا سيزًَيس ٍ تاالًَيس هزتَطِ ًطاى هی
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BLotus،  تْتز است کِ ضکل ٍ جذٍل در تاال يا پاييي غفحِ گٌجاًذُ ضًَذ ٍ تا . استفادُ ًواييذ 12اًذاسُ قلن

 .حذ هوکي در ٍسط غفحِ قزار ًگيزًذ

 گذاری طفحاتشواره

ٍ پاييي در ٍسط  ّااس فػل اٍل ضزٍع ٍ ضوارُ گشارش تِ غَرت اػذاد فارسی غفحات گذاریضوارُ

 .ضَدهؼوَالً در غفحات اٍل ّز فػل ضوارُ ديذُ ًوی. ضَدهیغفحِ ًَضتِ 


