نام مؤسسه را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B zarاندازه،11پررنگ)
نام دانشکده یا پژوهشکده را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B zarاندازه،10پررنگ)

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته  .....گرایش  ( .....فونت بی زر ، B zarاندازه،10پررنگ)

عنوان پایاننامه را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B zarاندازه،20پررنگ)
نگارش( فونت بی زر ، B zarاندازه،10پررنگ)

نام و نام خانوادگی دانشآموخته را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B zarاندازه،12پررنگ)

استاد راهنما( فونت بی زر ، B zarاندازه،10پررنگ)

نام و نام خانوادگی استاد /استادان راهنما را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B zarاندازه،12پررنگ)

استاد مشاور( فونت بی زر ، B zarاندازه،10پررنگ)

نام و نام خانوادگی استاد /استادان مشاور را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B zarاندازه،12پررنگ)

ماه و سال دفاع را اینجا وارد کنید (تیر  ( . )1396فونت بی زر ، B zarاندازه،10پررنگ)

(برگه اﺻاﻟت و ماﻟکیت پایان نامه یا رساﻟه)
اینجانب مهدی ارغیانی دانﺶ آمﻮﺧﺘﺔ ﻛارﺷناﺳی ارﺷد رﺷﺘﺔ مهندﺳی نرم افزار دانﺸـﻜدة ﻛامپیﻮتر مﻮﺳسه آمﻮزش عالی
ﺳلمان ﭘدیدآور ﭘایان نامه یا (رﺳاله) ﺑا عنﻮان ارایه الگﻮریﺘم زمانبندی جریان های ﻛاری در ﺑسﺘر اﺑر محاﺳباتی ﺑا رویﻜرد
ﻛاهﺶ زمان اجرا و ﺑهبﻮد هزینه مناﺑع ﺑا راهنمـایی دﻛﺘـر حسین دلداریﮔـﻮاهی و تﻌهد می دهم ﻛه ﺑر ﭘایﺔ ﻗﻮانین و
مﻘررات ،از جمله ﺑررﺳـی تﺨلﻔـات ﭘژوهﺸی وهمﭽنـین مﺼـادیﻖ تﺨلﻔات ﭘژوهﺸـی ،مﺼﻮب وزارت علﻮم تحﻘیﻘات و
فناوری در تاریخ  25اﺳﻔند :)93
󠄀 این ﭘایان نامه دﺳﺘاورد ﭘژوهﺶ اینجانب و محﺘﻮای آن از درﺳﺘی و اصالت ﺑرﺧﻮردار اﺳت.
󠄀 حﻘﻮق مﻌنﻮی همه ﻛسانی ﻛه در ﺑدﺳت آمدن نﺘایج اصلی ﭘایان نامه تاثیر ﮔذار ﺑﻮده اند ،رعایت ﻛرده ام و هنگام
ﻛارﺑرد دﺳﺘاورد ﭘژوهﺶ های دیگران در آن ،ﺑا دﻗت و درﺳﺘی ﺑه آنها اﺳﺘناد ﻛرده ام.
󠄀 این ﭘایان نامه ومحﺘﻮای آن را تاﻛنﻮن اینجانب یا ﻛﺲ دیگری ﺑرای دریافت هیﭻ ﮔﻮنه مدرك یا امﺘیازی در هیﭻ جا
اراﺋه نﻜرده ایم.
󠄀 همه حﻘﻮق مﻌنﻮی این ﭘایان نامه از آن مﻮﺳسه آمﻮزش عالی ﺳلمان اﺳـت و آثـار ﺑرﮔرفﺘـه از آن ﺑـا واﺑسـﺘگی
ﺳـازمانی مﻮﺳسه ﺳلمان منﺘﺸر ﺧﻮاهد ﺷد.
󠄀 درهمﺔ ﮔام های انجام این ﭘایان نامه هرﮔاه ﺑه اﻃﻼعات ﺷﺨﺼی افـراد یـا اﻃﻼعـات ﺳـازمان هـا دﺳﺘرﺳـی داﺷﺘه یا
آن ها را ﺑه ﻛار ﺑرده ام ،رازداری و اﺧﻼق ﭘژوهﺶ را رعایت ﻛرده ام.
تاریخ

امﻀا

حﻘﻮق  :مﻮﺳسه آمﻮزش عالی ﺳلمان 1396 ،
این ﮔزارش و همﺔ حﻘﻮق مادی و محﺼﻮﻻت آن(مﻘاله ها ،ﻛﺘاب ها ،ﭘروانه های اﺧﺘراع ،ﺑرنامه های رایانه ای ،نـرم
افزارهـا تجهیزات ﺳاﺧﺘه ﺷده و مانند آن ها) ﺑر ﭘایﺔ ﻗانﻮن حمایت حﻘﻮق مﺆلﻔـان و مﺼـنﻔان و هنرمنـدان مﺼﻮب ﺳال
 1348و اصﻼحیه های ﺑﻌدی آن و همﭽنین آیین نامه های اجرایی این ﻗانﻮن از آن مﻮﺳسه آمﻮزش عالی ﺳلمان اﺳت .و
هرﮔﻮنه اﺳﺘﻔاده از همه یا ﭘاره ای از آن ﺷامﻞ نﻘﻞ ﻗﻮل ،تﻜﺜیر ،انﺘﺸار ،ﻛارﺑرد نﺘایج ،تﻜمیﻞ و مانند آن ها ﺑه صﻮرت ﭼـاﭘی
الﻜﺘرونیﻜـی یـا وﺳـایﻞ دیگر ،تنها ﺑا اجازة نﻮﺷﺘاری مﻮﺳسه آمﻮزش عالی ﺳلمان ﺷدنی اﺳت .نﻘـﻞ ﻗـﻮل محـدود در
انﺘﺸـارات علمـی ماننـد ﻛﺘاب و مﻘالـه یا ﭘایان نامه های دیگر ﺑا نﻮﺷﺘن اﻃﻼعات ﻛاملی ﻛﺘاب ﺷناﺧﺘی ،نیازی ﺑه مجﻮز
مﻮﺳسه آمﻮزش عالی ﺳلمان ندارد.

برگ تأیید هیئت داوران /ﺻورتجلسۀ دفاع (به زبان فارسی)

صﻔحﺔ تﻘدیم
دانﺶ آمﻮﺧﺘه میتﻮاند (ﺑه اﺧﺘیار) ﭘایان نامه را ﺑه ﻛسانی ﻛه میﺨﻮاهد تﻘدیم ﻛند.

صﻔحﺔ ﺳپاﺳگزاری
دانﺶ آمﻮﺧﺘه می تﻮاند (ﺑه اﺧﺘیار) ازﻛسانی (اﺳاتید) یـا ﺳـازمانی و ﺳـازمان هـایی ﺳپاﺳـگزاری ﻛنـد.
می تﻮاند در همین صﻔحه یا صﻔحه ای جداﮔانه این ﻛار را نیز انجام دهد.
اﮔر ﺑه ﻛسی تﻘدیم یا از فردی ﺳپاﺳگزاری نمی ﺷﻮد میﺘﻮان این صﻔحه را حذف نمﻮد.

چکیده ( فونت بی زر ، B zarاندازه،16پررنگ)
ﭼﻜیده ﺧﻼصه ای ﻛﻮتاه از مﻮضﻮع و ﭘایان نامه می ﺑاﺷد ﻛه نﻜات ﻛلیدی مﺘن را آن ﭼنان ارایه می ﻛند ﻛه ﺑه ﺧﻮاننده در تﺼمیم
ﮔیری ﺑرای ﺧﻮاندن یا نﺨﻮاندن اصﻞ مﻮضﻮع ﻛمک می ﻛند.
مﺘن ﭼﻜیده ﺑا ( فﻮنت ﺑی زر  ،B Zarاندازه  )12ﺑا یک ﺧط فاصله نﻮﺷﺘه ﺷﻮد .ﭼﻜیده ﺑاید ﺑﺼﻮرت ﮔﻮیا نﻮﺷﺘه ﺷﻮد و از اﺷاره ﺑه
مراجع ( مناﺑع ) در ﭼﻜیده ﺧﻮدداری ﺷﻮد .مﺘن ﭼﻜیده نباید ﻃﻮﻻنی ﺑاﺷد.

کلید واژه :ﺑین ﺳه تا هﻔت واژه ﻛه ﺑا ﻛاما ( )،از هم جدا ﺷده و ﺑا (فﻮنت  ،B Zarاندازه  )12نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد .ﻛلید واژه نمایانگر
محﺘﻮای اصلی رﺳاله می ﺑاﺷد ،از این رو ﺑاید ﺑه ﮔﻮنه ای ﺑرﮔزیده ﺷﻮد ﻛه مﻮضﻮع های ﻛلیدی تحﻘیﻖ را نﺸان دهد .ﺷمار ﻛلید واژه ها
می تﻮاند دﺳت ﻛم ﺳه و ﺑیﺸینه هﻔت واژه ﺑاﺷد.ﻛلید واژه ﺑه همراه ﭼﻜیده در یک صﻔحه ﮔنجانده می ﺷﻮد.
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فهرﺳت نﻮﺷﺘار هر ﭘایان نامه از ﭼندین ﺑﺨﺶ عنﻮان اصلی و فرعی تﺸﻜیﻞ ﺷده اﺳت ﻛه در درون مﺘن اصلی آمده اﺳت و ﺧﻮاننده را
ﺑه ﺳرعت از محﺘﻮای ﭘایان نامه آﮔاه می ﻛند .نام فﺼﻞ ،ﺑﺨﺶ ها اصلی و زیرﺑﺨﺶ ها ،ﺑه ترتیبی ﻛه در ﭘایان نامه نﻮﺷﺘه ﺷده اﺳت ﺑه
همراه ﺷماره صﻔحه آنها در فهرﺳت نﻮﺷﺘار می آیند.
ﺑرای ﺷماره ﮔذاری صﻔحات فهرﺳت نﻮﺷﺘار ،فهرﺳت جدول ها ،فهرﺳت ﺷﻜﻞ ها  ،فهرﺳت نمﻮدارها و تﺼاویر و ..از حروف الﻔبای
فارﺳی یا یﻮنانی در ﭘایین هر صﻔحه اﺳﺘﻔاده می ﻛنیم.

الف

فهرست کوته نوشت ها
در ﺑسیاری از رﺷﺘه ها نﺸانه هایی ( عﻼمت هایی ) وجﻮد دارد ﺑرای ﺧﻼصه ﻛردن مﻌانی ﭘیﭽیده ﺑﻜار می روند  .هر ﭼه ﺑه رﺷﺘه های
ﻛامپیﻮتر،ﺑرق و علﻮم مهندﺳی نزدیک تر ﺑاﺷد ﻛارﺑرد این نﺸانه ها ﺑیﺸﺘر می ﺷﻮد .عﻼمت اﺧﺘﺼاری ﺷﻜﻞ ﻛﻮتاهی از یک واژه یا
عبارت اﺳت ﻛه ﺑه ﺧﻮاننده ﻛمک می ﻛند ،مﻌنای آن را ﺑدون نیاز ﺑه ﺷﻜﻞ ﻛامﻞ درك ﻛند .عﻼمت اﺧﺘﺼاری می تﻮاند حرف هایی
ﺑرای نﺸان دادن نام ﺑلند از یک ﺳاﺧﺘار ﺑاﺷند همانند ) DAG( Directed Acyclic Graphﻛه ﺑه مﻌنی ﮔراف جهت دار ﺑدون دور
می ﺑاﺷد.
روی هم رفﺘه هر ﮔاه نمادها ،عﻼمت های اﺧﺘﺼاری ﻛه ﺑرای نﺨسﺘین ﺑار در مﺘن ﺑیاید ﺑاید ﻛامﻞ نﻮﺷﺘه و تﻌریف ﺷﻮند تا ﺧﻮانندﮔان ﺑه
درﺳﺘی آن ها را درك ﻛنند.

ب

فهرست جدولها
جدول  .1-1نمﻮنﺔ جدول در فﺼﻞ یک18 ........................................................................................................................................................

اﮔر درون مﺘن ﭘایان نامه جدول داﺷﺘه ﺑاﺷیم ﻻزم اﺳت عنﻮان جدول و ﺷماره صﻔحه آن ها ،ﺑه ترتیب در فهرﺳت جدول ها آورده ﺷﻮد.
در درون مﺘن اصلی عنﻮان جدول ها در ﺑاﻻی آن ﺑا( فﻮنت ﺑی زر ،اندازه  ،9ﭘررنگ ) نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد و مﺘن نﻮﺷﺘاری درون جدول ها ﺑا
(فﻮنت ﺑی زر و اندازه ﻛﻮﭼﻜﺘر از  ) 12نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد.

پ

فهرست شکل ها
ﺷﻜﻞ  .1-1نمﻮنﺔ ﺷﻜﻞ در فﺼﻞ یک18 ..................................................................................................................................

دردرون مﺘن ﭘایان نامه ﺑرای تمامی ﺷﻜﻞ های مﻮجﻮد ﻻزم اﺳت عنﻮان ﺷﻜﻞ و ﺷماره صﻔحه آن ها ،ﺑه ترتیب در فهرﺳت ﺷﻜﻞ ها
آورده ﺷﻮد.
در درون مﺘن اصلی عنﻮان ﺷﻜﻞ ها در ﭘایین آن ﺑا( فﻮنت ﺑی زر ،اندازه  ،9ﭘررنگ ) نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد و مﺘن نﻮﺷﺘاری درون ﺷﻜﻞ ها ﺑا
(فﻮنت ﺑی زر و اندازه ﻛﻮﭼﻜﺘر از  ) 12نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد.

ت

فهرست نمودارها
نمﻮدار  .1-2نمﻮنﺔ نمﻮدار در فﺼﻞ دو21.............................................................................................................................................................

دردرون مﺘن ﭘایان نامه ﺑرای نمﻮدارهای مﻮجﻮد ﻻزم اﺳت عنﻮان نمﻮدار و ﺷماره صﻔحه آن ،ﺑه ترتیب در فهرﺳت نمﻮدارها آورده ﺷﻮد.
در درون مﺘن اصلی عنﻮان نمﻮدار ها در ﭘایین آن ﺑا( فﻮنت ﺑی زر ،اندازه  ،9ﭘررنگ ) نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد و مﺘن نﻮﺷﺘاری درون نمﻮدار ها ﺑا
(فﻮنت ﺑی زر و اندازه ﻛﻮﭼﻜﺘر از  ) 12نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد

ث

عنوان بخش یک

.1عنوان بخش یک یا فصل یک را اینجا

1

واردکنید (.فونت بی زر ، B Zarاندازه ،16پررنگ)

 .1-1عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B Zarاندازه ،11پررنگ)

آنﭽه در این راهنما میآید ،درﺑرﮔیرنده ﭼگﻮنگی نگارش ﭘار ﺳا ا ﺳت .مﺨاﻃبان ا صلی این راهنما ،دان ﺸجﻮیانی ه سﺘند ﻛه
ﭘارﺳا را ﺑه زﺑان فارﺳی مینﻮیسند .ﺑناﺑراین ،این راهنما ﺑرای زﺑان فارﺳی اﺳت .مﺘن نﻮﺷﺘاری درون هر ﺑﺨﺶ از عناوین فرعی
ﺑا ( فﻮنت ﺑی زر  ،B Zarﺑا اندازه  ) 13نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد].[1
ﺷماره ﮔذاری همه صﻔحه ها در ﺑاﻻی آنها ،ﺑه فاصله  2ﺳانﺘی مﺘر از لبه ﺑیرونی صﻔحه انجام می ﺷﻮد.ﺷماره صﻔحه های فرد
در ﮔﻮﺷه ﺑاﻻی ﺳمت ﭼپ صﻔحه و ﺷماره صﻔحه های زوج در ﮔﻮﺷه ﺑاﻻی ﺳمت راﺳت ﺑا (فﻮنت ﺑی نازنین، B Nazanin
اندازه  )10نﻮ ﺷﺘه می ﺷﻮد و عنﻮان ا صلی هر ﺑﺨﺶ را در ﻃرف دیگر صﻔحه نﻮ ﺷﺘه ﺑا همان فﻮنت و فرمت نﻮ ﺷﺘه می ﺷﻮد.
ﺷماره ﮔذاری صﻔحات از عنﻮان ﺑﺨﺶ یک آغاز می ﺷﻮد و صﻔحه های دیگر ﺑا ﺷماره های ﭘیاﭘی ﺑه دنبال آن می آیند].[2
اندازه صﻔحه های ﭘارﺳا از ﺑاﻻ ﺳه ونیم ﺳانﺘی مﺘر و از لبه ﭘایین دو و نیم ﺳانﺘی مﺘر ﺑاید ﺑاﺷد .تﻮ رفﺘگی ﺳطر نﺨست در همه
مﺘن های اصلی ﺑاید دﺳت ﻛم یک فاصله یا نیم ﺳانﺘی مﺘر ﺑاﺷد].[3

عنوان بخش یک

2

 .2-1عنوان فرعی دوم را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B Zarاندازه ،10پررنگ)

ﺑرای نﻮﺷﺘار مﺘن اصلی در ﺳاﺧﺘار ﭘارﺳا ﻛه ﺑا فﻮنت ها و اندازه های ﮔﻮناﮔﻮن در رﺳاله نﻮﺷﺘه ﺷده اﺳت را در جدول 2-1
آورده ایم .در صﻔحه تﻘدیم و ﺳپاﺳگزاری می تﻮان ﺑه دلﺨﻮاه از فﻮنت های دیگر اﺳﺘﻔاده نمﻮد.اما ﺑرای ﺑﺨﺶ های ﮔﻮناﮔﻮن
ﭘارﺳا این فﻮنت ها ﭘیﺸنهاد ﺷده اﺳت.
جدول  .2-1اندازه پیشنهادی فونت برای بخش های گوناگون پارسا(پایان نامه )

ﺑﺨﺶ های ﭘایان نامه(ﭘارﺳا)

فﻮنت

اندازه

ﭼﻜیده

ﺑی زر )(B Zar

12

ﻛلیدواژه

ﺑی زر )(B Zar

12

فهرﺳت ها(نﻮﺷﺘار/ﻛﻮته نﻮﺷت ها/جداول /ﺷﻜﻞ ها /نمﻮدارها)

ﺑی زر )(B Zar

12

مﺘن فارﺳی

ﺑی زر )(B Zar

13

1

11

اﺳﺘنادهای انگلیسی درون مﺘن

تایمز نیﻮ رومن
اریال

2

10

عنﻮان جداول/ﺷﻜﻞ ها /نمﻮدارها

ﺑی زر ) (B Zarﭘررنگ

9

مﺘن نﻮﺷﺘاری جداول/ﺷﻜﻞ ها /نمﻮدارها

ﺑی زر )(B Zar

ﻛﻮﭼﻜﺘراز12

ﺷماره صﻔحه و عنﻮان ﺑاﻻی صﻔحه

ﺑی نازنین () B Nazanin

10

ﭘانﻮیﺲ های فارﺳی

ﺑی زر )(B Zar

11

ﭘانﻮیﺲ های انگلیسی

تایمز نیﻮ رومن یا

9

اریال

8

عنﻮان فﺼﻞ ها

ﺑی زر ) (B Zarﭘررنگ

16

ﺳرعنﻮان نﺨست مﺘن

ﺑی زر ) (B Zarﭘررنگ

11

ﺳرعنﻮان دوم ﺑه ﺑﻌد مﺘن

ﺑی زر ) (B Zarﭘررنگ

10
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عنوان بخش دو

 .2عنوان بخش دو یا فصل دو را اینجا

واردکنید (.فونت بی زر ، B Zarاندازه ،16پررنگ)

 .1-2عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B Zarاندازه ،11پررنگ)

آنﭽه در این راهنما میآید ،درﺑرﮔیرنده ﭼگﻮنگی نگارش ﭘار ﺳا ا ﺳت .مﺨاﻃبان ا صلی این راهنما ،دان ﺸجﻮیانی ه سﺘند ﻛه
ﭘارﺳا را ﺑه زﺑان فارﺳی مینﻮیسند .ﺑناﺑراین ،این راهنما ﺑرای زﺑان فارﺳی اﺳت .مﺘن نﻮﺷﺘاری درون هر ﺑﺨﺶ از عناوین فرعی
ﺑا ( فﻮنت ﺑی زر  ،B Zarﺑا اندازه  ) 13نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد].[4
ﺷماره ﮔذاری همه صﻔحه ها در ﺑاﻻی آنها ،ﺑه فاصله  2ﺳانﺘی مﺘر از لبه ﺑیرونی صﻔحه انجام می ﺷﻮد.ﺷماره صﻔحه های فرد
در ﮔﻮﺷه ﺑاﻻی ﺳمت ﭼپ صﻔحه و ﺷماره صﻔحه های زوج در ﮔﻮﺷه ﺑاﻻی ﺳمت راﺳت ﺑا (فﻮنت ﺑی نازنین، B Nazanin
اندازه  )10نﻮ ﺷﺘه می ﺷﻮد و عنﻮان ا صلی هر ﺑﺨﺶ را در ﻃرف دیگر صﻔحه نﻮ ﺷﺘه ﺑا همان فﻮنت و فرمت نﻮ ﺷﺘه می ﺷﻮد.
ﺷماره ﮔذاری صﻔحات از عنﻮان ﺑﺨﺶ یک آغاز می ﺷﻮد و صﻔحه های دیگر ﺑا ﺷماره های ﭘیاﭘی ﺑه دنبال آن می آیند].[5
اندازه صﻔحه های ﭘارﺳا از ﺑاﻻ ﺳه ونیم ﺳانﺘی مﺘر و از لبه ﭘایین دو و نیم ﺳانﺘی مﺘر ﺑاید ﺑاﺷد .تﻮ رفﺘگی ﺳطر نﺨست در همه
مﺘن های اصلی ﺑاید دﺳت ﻛم نیم ﺳانﺘی مﺘر ﺑاﺷد].[6

 .1-1-2عنوان فرعی تر را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B Zarاندازه ،10پررنگ)

ﺑرای نﻮﺷﺘار مﺘن اصلی در ﺳاﺧﺘار ﭘارﺳا ﻛه ﺑا فﻮنت ها و اندازه های ﮔﻮناﮔﻮن در رﺳاله نﻮﺷﺘه ﺷده اﺳت را در جدول 1-2
آورده ایم .در صﻔحه تﻘدیم و ﺳپاﺳگزاری می تﻮان ﺑه دلﺨﻮاه از فﻮنت های دیگر اﺳﺘﻔاده نمﻮد.اما ﺑرای ﺑﺨﺶ های ﮔﻮناﮔﻮن
ﭘارﺳا این فﻮنت ها ﭘیﺸنهاد ﺷده اﺳت.
در اینجا نمﻮنه ای از یک ﺷﻜﻞ آورده ﺷده اﺳت.
ارایه نرم افزار ﺑه عنﻮان ﺳرویﺲ(ﻻیه اﭘلیﻜیﺸن)
ایمیﻞ ها،ﺑازی ها ،ﺑرنامه های ﻛارﺑردی،نرم افزارهای ﺷبﻜه های اجﺘماعی و..
ارایه ﺳﻜﻮ ﺑه عنﻮان ﺳرویﺲ (ﻻیه ﺳﻜﻮ)
ﭘایگاه داده ها،فریمﻮرك ها،ﺳرورها ،اﺑزارهای تﻮﺳﻌه و ...
ارایه زیرﺳاﺧت ﺑه عنﻮان ﺳرویﺲ (ﻻیه زیر ﺳاﺧت)
ماﺷین های مجازی،ﺳرورها ،حافظه ،تﻮازن ﺑار،ﺷبﻜه و...
شکل  .1-1-2معماری محاسبات ابری][7

اﮔر ﺷﻜلی درون ﭘایان نامه ﺷما(ﭘارﺳا) از مﻘاله ،ﻛﺘاب ،مجله  ،ﺳایﺘی دیگر اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت ﻻزم اﺳت منبع آن آورده و درج ﺷﻮد.

عنوان بخش سه
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 .3عنوان بخش سه یا فصل سه را اینجا

واردکنید (.فونت بی زر ، B Zarاندازه ،16پررنگ)

 .1-3عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید( فونت بی زر ، B Zarاندازه ،11پررنگ)

آنﭽه در این راهنما میآید ،درﺑرﮔیرنده ﭼگﻮنگی نگارش ﭘار ﺳا ا ﺳت .مﺨاﻃبان ا صلی این راهنما ،دان ﺸجﻮیانی ه سﺘند ﻛه
ﭘارﺳا را ﺑه زﺑان فارﺳی مینﻮیسند .ﺑناﺑراین ،این راهنما ﺑرای زﺑان فارﺳی اﺳت .مﺘن نﻮﺷﺘاری درون هر ﺑﺨﺶ از عناوین فرعی
ﺑا ( فﻮنت ﺑی زر  ،B Zarﺑا اندازه  ) 13نﻮﺷﺘه می ﺷﻮد].[7
ﺷماره ﮔذاری همه صﻔحه ها در ﺑاﻻی آنها ،ﺑه فاصله  2ﺳانﺘی مﺘر از لبه ﺑیرونی صﻔحه انجام می ﺷﻮد.ﺷماره صﻔحه های فرد
در ﮔﻮﺷه ﺑاﻻی ﺳمت ﭼپ صﻔحه و ﺷماره صﻔحه های زوج در ﮔﻮﺷه ﺑاﻻی ﺳمت راﺳت ﺑا (فﻮنت ﺑی نازنین، B Nazanin
اندازه  ) 10نﻮ ﺷﺘه می ﺷﻮد و عنﻮان ا صلی هر ﺑﺨﺶ را در ﻃرف دیگر صﻔحه نﻮ ﺷﺘه ﺑا همان فﻮنت و فرمت نﻮ ﺷﺘه می ﺷﻮد.
ﺷماره ﮔذاری صﻔحات از عنﻮان ﺑﺨﺶ یک آغاز می ﺷﻮد و صﻔحه های دیگر ﺑا ﺷماره های ﭘیاﭘی ﺑه دنبال آن می آیند].[8
اندازه صﻔحه های ﭘارﺳا از ﺑاﻻ ﺳه ونیم ﺳانﺘی مﺘر و از لبه ﭘایین دو و نیم ﺳانﺘی مﺘر ﺑاید ﺑاﺷد .تﻮ رفﺘگی ﺳطر نﺨست در همه
مﺘن های اصلی ﺑاید دﺳت ﻛم نیم ﺳانﺘی مﺘر ﺑاﺷد].[9
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