
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (،پررنگ11، اندازهB zar بی زر فونتنام مؤسسه را اینجا وارد کنید) 

 ،پررنگ(10، اندازهB zar فونت بی زر) نام دانشکده یا پژوهشکده را اینجا وارد کنید

 ،پررنگ(10اندازه ،B zar ) فونت بی زر .نامه کارشناسی ارشد رشته ..... گرایش ....پایان

 ،پررنگ(20، اندازهB zar ) فونت بی زرنامه را اینجا وارد کنیدعنوان پایان

 ،پررنگ(10، اندازهB zar ) فونت بی زرنگارش

 ،پررنگ(12، اندازهB zar ) فونت بی زرآموخته را اینجا وارد کنیددانشنام و نام خانوادگی 

 

 ،پررنگ(10، اندازهB zar ) فونت بی زراستاد راهنما

 ،پررنگ(12، اندازهB zar ) فونت بی زرنام و نام خانوادگی استاد/ استادان راهنما را اینجا وارد کنید

 

 ،پررنگ(10اندازه، B zar ) فونت بی زراستاد مشاور

 ،پررنگ(12، اندازهB zar ) فونت بی زرنام و نام خانوادگی استاد/ استادان مشاور را اینجا وارد کنید

 

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

 



 

ساله(ر یا نامه نپایا مالکیتو  صالتا  )برگه 
موسسه آموزش عالی  كامپیوتر ةكدـنشدامهندسی نرم افزار  شتةرشد ار شناسیركا موختةآ نشدا ارغیانیمهدی  اینجانب

جریان های كاری در بستر ابر محاسباتی با رویكرد زمانبندی ارایه الگوریتم  انعنو با ساله(ر) نامه یا نپایا آورپدید سلمان 

و  نیناقو پایة بر دهم كهمی  تعهدو  هیاوـگحسین دلداری رـكتد اییـهنمرا  با كاهش زمان اجرا و بهبود هزینه منابع

و  تتحقیقا معلووزارت  بمصو ،یـهشوپژتخلفات یق داـمص ینـهمچنپژوهشی و تاـتخلف یـسربر جملهاز  رات،مقر

(:93اسفند  25در تاریخ   وریفنا  

برخوردار است.این پایان نامه دستاورد پژوهش اینجانب و محتوای آن از درستی و اصالت  ��  

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.

  جا  هیچدر  زیمتیاا یا ركمد گونه هیچ یافتدر ایبر ییگرد كس یاینجانب ا نتاكنوی آن را امحتواین پایان نامه و  ��

یم.ا دهئه نكرارا  

  تگیـبسوا اـباز آن  هـبرگرفت راـثو آ تـساموسسه آموزش عالی سلمان از آن  نامه نپایا ینا معنوی قحقوهمه  ��

هد شد.اخو منتشرموسسه سلمان  مانیزاـس  

 یا شتهدا یـسترسد اـه  نمازاـس  تاـطالعا اـی  ادرـفا شخصی تطالعاا به هنامه هرگا نپایا ینا منجاا یها مگا همةدر ��

ام. دهكر عایترا ر هشوپژ قخالام، رازداری و ا دهبر ركا بهرا  هاآن   

مضا     ا                      یخرتا      

1396موسسه آموزش عالی سلمان ،  : قحقو  

 مرـنای،  یانهرا یها برنامه اع،خترا هاینه واپر ،ها بكتا ،ها مقاله)آن تمحصوالو  دیما قحقو همةو  ارشگز ینا

مصوب سال  اندـهنرمنو  ننفاـمصو  ناـمؤلف قحقو حمایت نقانو پایة و مانند آن ها( بر هشد ساخته اتتجهیز اـهارفزا

و  ست.اموسسه آموزش عالی سلمان آن  زا های اجرایی این قانون نامه یینآ همچنینآن و  یبعد یصالحیه هااو  1348

 اپیـچ رتصو به ها نآ مانندو  تكمیل ،نتایج دبرركا ر،نتشاا ،تكثیر ل،قو نقل شاملاز آن پاره ای یا  همهاز  دهستفاا هرگونه

در   وددـمح لوـق لـنق. ستا شدنیموسسه آموزش عالی سلمان  رینوشتا زةجاا با تنها ،یگرد ایلـسو اـی یـنیكولكترا

یا پایان نامه های دیگر با نوشتن اطالعات كاملی كتاب شناختی، نیازی به مجوز ه ـمقالو كتاب  دـمانن یـعلم راتاـنتشا

.سلمان ندارد آموزش عالی موسسه  

 

 

 



جلسۀ دفاع )به زبان فارسی(برگ تأیید هیئت داوران/ صورت        

 

 

 

 

 

 



  تقدیم صفحة

نامه را به كسانی كه میخواهد تقدیم كند.تواند )به اختیار( پایان می موختهآ نشدا  

 

 

  اریسپاسگز صفحة

. دـكن اریگزـسپاس اییـه نمازاـس و مانیزاـس اـی  )اساتید( كسانیاز (رختیاا)به  نداتو می موختهآ نشدا  

  می تواند در همین صفحه یا صفحه ای جداگانه این كار را نیز انجام دهد.

سپاسگزاری نمی شود میتوان این صفحه را حذف نمود.اگر به كسی تقدیم یا از فردی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ،پررنگ(16، اندازهB zar ) فونت بی زر چکیده

آن چنان ارایه می كند كه به خواننده در تصمیم یده خالصه ای كوتاه از موضوع و پایان نامه می باشد كه نكات كلیدی متن را چك  

موضوع كمک می كند.گیری برای خواندن یا نخواندن اصل   

نوشته شود و از اشاره به  چكیده باید بصورت گویا شود. با یک خط فاصله نوشته( 12، اندازه B Zarمتن چكیده با ) فونت بی زر  

 در چكیده خودداری شود. متن چكیده نباید طوالنی باشد.( منابع  مراجع )

 

كلید واژه نمایانگر ( نوشته می شود. 12، اندازه B Zarبین سه تا هفت واژه كه با كاما )،( از هم جدا شده و با )فونت  کلید واژه:

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 

 .كلید واژه به همراه چكیده در یک صفحه گنجانده می شود.نه هفت واژه باشدمی تواند دست كم سه و بیشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست نوشتار

 17 ............................................................................................................................................................. عنوان فصل یک 1
 17......................................................   ........................................................................................................................... عنوان فرعی نخست1-1

 17 ....................................................................................................................................................................................... عنوان فرعی دوم1-2
 19 ................................................................................................................................................................. عنوان فصل دو2

 19 .................................................................................................................................................................................. عنوان فرعی نخست2-1
 20 ...........................................................................................................................................................................تر. عنوان فرعی2-1-1

 21 ................................................................................................................................................................. عنوان فصل سه3
 21 ................................................................................................................................................................................... عنوان فرعی نخست3-1

 22 .............................................................................................................................................................چهار . عنوان فصل4
 22 ................................................................................................................................................................................... عنوان فرعی نخست4-1

 23 ............................................................................................................................................................... عنوان فصل پنج5
 24 ................................................................................................................................................................................... عنوان فرعی نخست5-1

 27 .................................................................................................................................................................... فهرست منابع6
 

   را هننداخو و است همدآ صلیاتشكیل شده است كه در درون متن  فرعی و صلیا پایان نامه از چندین بخش عنوانهر  ارنوشت فهرست 

به به ترتیبی كه در پایان نامه نوشته شده است   ،هایربخش ز ، بخش ها اصلی وفصل منا .پایان نامه آگاه می كند ایمحتو از سرعتبه 

 همراه شماره صفحه آنها در فهرست نوشتار می آیند.

ا ، فهرست نمودارها و تصاویر و.. از حروف الفبای برای شماره گذاری صفحات  فهرست نوشتار، فهرست جدول ها، فهرست شكل ه

 در پایین هر صفحه استفاده می كنیم.یا یونانی فارسی 
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 فهرست کوته نوشت ها

در بسیاری از رشته ها نشانه هایی ) عالمت هایی ( وجود دارد برای خالصه 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 .عالمت اختصاری شكل كوتاهی از یک واژه یا 

حرف هایی كمک می كند، معنای آن را بدون نیاز به شكل كامل درك كند. عالمت اختصاری می تواند  عبارت است كه به خواننده

كه به معنی گراف جهت دار بدون دور  DAG( Directed Acyclic Graph)برای نشان دادن نام بلند از یک ساختار باشند همانند 

 می باشد.

برای نخستین بار در متن بیاید باید كامل نوشته و تعریف شوند تا خوانندگان به  روی هم رفته هر گاه نمادها، عالمت های اختصاری كه

 درستی آن ها را درك كنند.
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 هافهرست جدول

 18 ........................................................................................................................................................یک. نمونة جدول در فصل 1-1جدول 

 ورده شود.اگر درون متن پایان نامه جدول داشته باشیم الزم است عنوان جدول و شماره صفحه آن ها، به ترتیب در فهرست جدول ها آ

، پررنگ ( نوشته می شود و متن نوشتاری درون جدول ها با 9عنوان جدول ها در باالی آن با) فونت بی زر، اندازه در درون متن اصلی 

 ( نوشته می شود. 12)فونت بی زر و اندازه كوچكتر از 
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 هاشکل فهرست 

 18 ..............در فصل یک.................................................................................................................... شكل. نمونة 1-1شكل 

 

دردرون متن پایان نامه برای تمامی شكل های موجود الزم است عنوان شكل و شماره صفحه آن ها، به ترتیب در فهرست شكل ها 

 آورده شود.

، پررنگ ( نوشته می شود و متن نوشتاری درون شكل ها با 9در درون متن اصلی عنوان شكل ها در پایین آن با) فونت بی زر، اندازه 

 ( نوشته می شود. 12)فونت بی زر و اندازه كوچكتر از 
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 فهرست نمودارها

 21.............................................................................................................................................................فصل دو. نمونة نمودار در 1-2نمودار 

 

 فهرست نمودارها آورده شود.دردرون متن پایان نامه برای نمودارهای موجود الزم است عنوان نمودار و شماره صفحه آن، به ترتیب در 

، پررنگ ( نوشته می شود و متن نوشتاری درون نمودار ها با 9در درون متن اصلی عنوان نمودار ها در پایین آن با) فونت بی زر، اندازه 

 ( نوشته می شود 12)فونت بی زر و اندازه كوچكتر از 
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 1                                                                                                                                              عنوان بخش یک                           

 ،پررنگ(16، اندازه B Zar .) فونت بی زرنیدبخش یک یا فصل یک را اینجا واردکعنوان .1

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

ستند كه آید، دربرآنچه در این راهنما می    شجویانی ه صلی این راهنما، دان ست. مخاطبان ا سا ا گیرنده چگونگی نگارش پار

ش از عناوین فرعی متن نوشتاری درون هر بخ این راهنما برای زبان فارسی است. بنابراین، .نویسندپارسا را به زبان فارسی می

 .]1[( نوشته می شود 13، با اندازه B Zarبا ) فونت بی زر 

شماره صفحه های فرد .سانتی متر از لبه بیرونی صفحه انجام می شود 2شماره گذاری همه صفحه ها در باالی آنها، به فاصله    

، B Nazanin با )فونت بی نازنین باالی سمت چپ صفحه و شماره صفحه های زوج در گوشه باالی سمت راستدر گوشه 

شود (10اندازه  شته می  شود نو شته می  شته با همان فونت و فرمت نو صفحه نو صلی هر بخش را در طرف دیگر  . و عنوان ا

 . ]2[شماره گذاری صفحات از عنوان بخش یک آغاز می شود و صفحه های دیگر با شماره های پیاپی به دنبال آن می آیند

تو رفتگی سطر نخست در همه  .باشدباید ای پارسا از باال سه ونیم سانتی متر و از لبه پایین دو و نیم سانتی متر اندازه صفحه ه  

 .]3[نیم سانتی متر باشدیک فاصله یا م متن های اصلی باید دست ك

 



 عنوان بخش یک                                                                                                                                                                                              2

  ،پررنگ(10، اندازه B Zar ) فونت بی زرعنوان فرعی دوم را اینجا وارد کنید. 2-1 

 2-1برای نوشتار متن اصلی در ساختار پارسا كه با فونت ها و اندازه های گوناگون در رساله نوشته شده است  را در جدول    

اما برای بخش های گوناگون . در صفحه تقدیم و سپاسگزاری می توان به دلخواه از فونت های دیگر استفاده نمود.آورده ایم

 این فونت ها پیشنهاد شده است.پارسا 

 . اندازه پیشنهادی فونت برای بخش های گوناگون پارسا)پایان نامه (2-1جدول 

 اندازه فونت بخش های پایان نامه)پارسا(

 12 (B Zar)بی زر  چكیده

 12 (B Zar)بی زر  كلیدواژه

 12 (B Zar)بی زر  نمودارها( /فهرست ها)نوشتار/كوته نوشت ها/جداول/ شكل ها

 13 (B Zar)بی زر  متن فارسی

 1تایمز نیو رومن استنادهای انگلیسی درون متن

 2اریال

11 

10 

 9 پررنگ (B Zar)بی زر  عنوان جداول/شكل ها/ نمودارها

 12كوچكتراز (B Zar)بی زر  متن نوشتاری جداول/شكل ها/ نمودارها

 10 (B Nazanin بی نازنین ) شماره صفحه و عنوان باالی صفحه

 11 (B Zar)بی زر  پانویس های فارسی

 یا تایمز نیو رومن پانویس های انگلیسی

 اریال 

9 

8 

 16 پررنگ (B Zar)بی زر  عنوان فصل ها

 11 پررنگ (B Zar)بی زر  سرعنوان نخست متن

 10 پررنگ (B Zar)بی زر  سرعنوان دوم به بعد متن

 

 

 

 

 

Times new roman 1 

Arial 2 



                                                                                                                                                                           3                                                        عنوان بخش دو                                                                                                                 

 ،پررنگ(16، اندازه B Zar .) فونت بی زرنیدبخش دو یا فصل دو را اینجا واردک عنوان. 2

   ،پررنگ(11، اندازه B Zar . عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید) فونت بی زر1-2

ستند كه آید، دربرآنچه در این راهنما می    شجویانی ه صلی این راهنما، دان ست. مخاطبان ا سا ا گیرنده چگونگی نگارش پار

متن نوشتاری درون هر بخش از عناوین فرعی  این راهنما برای زبان فارسی است. بنابراین، .نویسندپارسا را به زبان فارسی می

 .]4[( نوشته می شود 13ه ، با اندازB Zarبا ) فونت بی زر 

سانتی متر از لبه بیرونی صفحه انجام می شود.شماره صفحه های فرد  2شماره گذاری همه صفحه ها در باالی آنها، به فاصله    

، B Nazanin در گوشه باالی سمت چپ صفحه و شماره صفحه های زوج در گوشه باالی سمت راست با )فونت بی نازنین

شته م10اندازه  شود. ( نو شته می  شته با همان فونت و فرمت نو صفحه نو صلی هر بخش را در طرف دیگر  شود و عنوان ا ی 

 . ]5[شماره گذاری صفحات از عنوان بخش یک آغاز می شود و صفحه های دیگر با شماره های پیاپی به دنبال آن می آیند

تو رفتگی سطر نخست در همه  دو و نیم سانتی متر باید باشد. اندازه صفحه های پارسا از باال سه ونیم سانتی متر و از لبه پایین  

 .]6[متن های اصلی باید دست كم نیم سانتی متر باشد

 

  ،پررنگ(10، اندازه B Zar ) فونت بی زررا اینجا وارد کنید تر. عنوان فرعی 1-1-2

 1-2در رساله نوشته شده است  را در جدول  برای نوشتار متن اصلی در ساختار پارسا كه با فونت ها و اندازه های گوناگون   

. در صفحه تقدیم و سپاسگزاری می توان به دلخواه از فونت های دیگر استفاده نمود.اما برای بخش های گوناگون آورده ایم

 پارسا این فونت ها پیشنهاد شده است.

 در اینجا نمونه ای از یک شكل آورده شده است.

 سرویس)الیه اپلیكیشن(ارایه نرم افزار به عنوان 

 ایمیل ها،بازی ها، برنامه های كاربردی،نرم افزارهای شبكه های اجتماعی و..

 ارایه سكو به عنوان سرویس )الیه سكو(

 پایگاه داده ها،فریمورك ها،سرورها، ابزارهای توسعه و ...

 ارایه زیرساخت به عنوان سرویس )الیه زیر ساخت(

 فظه، توازن بار،شبكه و...ماشین های مجازی،سرورها، حا
 ]7[. معماری محاسبات ابری1-1-2شکل 

 .اله، كتاب، مجله ، سایتی دیگر استفاده شده است الزم است منبع آن آورده و درج شوداز مقدرون پایان نامه شما)پارسا( اگر شكلی 
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 ،پررنگ(16، اندازه B Zar .) فونت بی زرنیدرا اینجا واردک سهیا فصل  سهبخش  عنوان. 3

   ،پررنگ(11، اندازه B Zar . عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید) فونت بی زر1-3

ستند كه آید، دربرآنچه در این راهنما می    شجویانی ه صلی این راهنما، دان ست. مخاطبان ا سا ا گیرنده چگونگی نگارش پار

متن نوشتاری درون هر بخش از عناوین فرعی  این راهنما برای زبان فارسی است. بنابراین، .نویسندپارسا را به زبان فارسی می

 .]7[( نوشته می شود 13، با اندازه B Zarبا ) فونت بی زر 

سانتی متر از لبه بیرونی صفحه انجام می شود.شماره صفحه های فرد  2شماره گذاری همه صفحه ها در باالی آنها، به فاصله    

، B Nazanin در گوشه باالی سمت چپ صفحه و شماره صفحه های زوج در گوشه باالی سمت راست با )فونت بی نازنین

شود. 10ه انداز شته می  شته با همان فونت و فرمت نو صفحه نو صلی هر بخش را در طرف دیگر  شود و عنوان ا شته می  ( نو

 . ]8[شماره گذاری صفحات از عنوان بخش یک آغاز می شود و صفحه های دیگر با شماره های پیاپی به دنبال آن می آیند

تو رفتگی سطر نخست در همه  از لبه پایین دو و نیم سانتی متر باید باشد. اندازه صفحه های پارسا از باال سه ونیم سانتی متر و  

 .]9[متن های اصلی باید دست كم نیم سانتی متر باشد
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