
 

 

 متون علمی یشات نگارنک
 79مرداد  52

های در آزمایشگاه شبکه (پایان نامه، سمینار، مقالهمتون علمی )ی که برای نوشتن شات نگارنک

 باید حتما آنها را در نظر گرفت.( CoinLabکامپیوتری و اطلاعاتی )

 فاصله الزامی است.رعایت نیم 

 استفاده نکنید. " ... و"و  "و غیره"های به هیچ عنوان از عبارت 

 نویسی علائم سجاوندی در متن الزامی است )نقطه، کاما، دونقطه، و موارد مشابه به کلمه رعایت درست

د و چسپپرانتز باز به کلمه بعد خود میچسپند و با کلمه بعد خود یک فاصله دارند، قبل خود می

 ...(پرانتز بسته به کلمه قبل از خود، 

  برگردانده شود. مثلا همه چیز به جز اختصارات به فارسیCOBUILDبرای بار اول فوت : کوبیلد .

 نوت شود. 

 روف و معتبر فارسی استفاده شود. های معبرای کلمات انگلیسی که تخصصی هستند حتما از معادل

فریم لمه ک frameworkبرای  امات انگلیسی نسازید( مثلکلمه جدیدی از خودتان برای معادل کل)

 درست نیست و باید چارچوب استفاده شود.  یا هر کلمه دیگری ورک

  رت شماره فصلنامه و سمینار به صورت دو سطحی باشد به صودر پایان فرمول شکل/جدول/شماره-

 دومفرمول شکل/جدول/دهد که نشان می 5-3 شمارهبرای مثال باشد.  جدول/فرمول() شکلشماره 

 گذاری یک سطحی استفاده شود. برای مقاله از شماره است. سوماز فصل 

 های زیر فصل حتما به صورت خودکار با استفاده از عناوین فصل و بخشlevelدد.های ورد تنظیم گر 

 مجبور شوید.  سطح استفاده نشود مگر اینکه 3بیش از های حتی المقدور از زیربخش   

 ار در ورد انجام شود. )برای ت خودکها به صورفهرست جدول ها والب و فهرست شکلفهرست مط

 استفاده کنید( insert table of figuresگزینه  referencesاز تب  هافهرست جدول ها وفهرست شکل

 های عددی استفاده شود. در ارجاع به بخشها و فصلهای دیگر از شماره 

  بندی وجود داشته باشد.یک بخش جمعگیری باید یجههر فصل بجز فصل مقدمه و نتدر انتهای 

  ه سازگاری چکیدمطابقت و سمینار حتما باید چکیده انگلیسی آورده شود. )نامه یا انتهای پایاندر

 .(انگلیسی و فارسی بسیار بسیار مهم است

  فرمت از مراجعبرایIEEE مانند  مراجعافزارهای مدیریت مفاده شود و حتما با استفاده از نراست

Endnote  یاMendeley شماره گذاری مراجع باید  ترتیب گذاری کنید.گذاری خودکار شمارهبا شماره



 

 

ر دباید شماره یک باشد و  استفاده شده در متن اولین مرجع) متن باشدبه ترتیب استفاده شدن در 

 . (به همین ترتیب انجام شودادامه 

  زمان  با ذکررد خاص اقط در موها خوداری کنید و فو وبلاگ هاایتسحتی المقدور از ارجاع به

 ا استفاده شود.دسترسی از آنه

 شود مرجع داده شود. شماره مرجع مورد نظر از اسناد دیگر کپی می ی کههایها و جدولتمامی شکل

 بیاورید.کپشن  انتهای توانید دررا می

 هاکلش 

o چین باشد.گیرد و باید وسطدر زیر آنها قرار می هاشماره و عنوان شکل 

o ها از برای کپشن شکلinsert caption ها به صورت خودکار ورد استفاده شود و شماره گذاری

 انجام شود.

o در تب ها از روش خود کار ورد استفاده شود )برای ارجاع به شکلreferences  از گزینه

Cross-reference استفاده کنید). 

o ها به متن یا محتوای قبل یا بعد خود نچسپند. اگر فاصله کم بود، یک سطر فاصله شکل

 بگذارید.

o شکل خوانا و با  یزابرخوردار باشند و همه اج یخوب تیفیها از کتوجه شود که شکل

 باشد. تیفیک

 هادولج 

o چین باشد.گیرد و باید وسطدر بالای آنها قرار می هاشماره و عنوان جدول 

o ها از برای کپشن شکلinsert caption ها به صورت خودکار ورد استفاده شود و شماره گذاری

 انجام شود.

o در تب ها از روش خود کار ورد استفاده شود )برای ارجاع به شکلreferences  از گزینه

Cross-reference استفاده کنید). 

o طرف  و در برخی از موارد از هر دو  پایین-چین از بالادر همه موارد محتوای جدول را وسط

پایین -)بالا  چپ(-و راست قرار دهید.

 

o ها به متن یا محتوای قبل یا بعد خود نچسپند. اگر فاصله کم بود، یک سطر فاصله جدول

 بگذارید.

 هافرمول 

o بدون مرزهای از جدول میتوانید (border) برای فرمول استفاده کنید.  به صورت زیر 



 

 

(5-1) 𝑃(𝜔𝑖|𝑥) =
𝑝(𝑥|𝜔𝑖)𝑃(𝜔𝑖)

𝑝(𝑥)
 

o هر دو طرف )بالاچین از وسطماره فرمول را در سلول سمت راستی جدول و به صورت ش-

 چپ(  قرار دهید. -پایین و راست

o چپ( و -)راست چینخود فرمول را در سلول سمت چپ قرار داده و چپ

 پایین( باشد.-چین )بالاوسط

o ها باید دارای شماره باشند.تمامی فرمول 

o ها به متن یا محتوای قبل یا بعد خود نچسپند. اگر فاصله کم بود، یک سطر فاصله فرمول

 بگذارید.

o های آن باید توضیح داده شوند.حتما بلافاصله بعد از فرمول در متن متغییرها و عبارت 

 ( پانوشتFootNote) 

o به صورت  1.فوت نوت فارسیاز نظر فونت و اندازه مشابه نمونه داده شده در این فایل باشد

 به صورت چپ چین باشد. 5و فوت نوت انگلیسی راست چین

o گذاشته و پس از آن یک فاصله و سپس متن)کلمه( را بنویسید. بعد از شماره، یک خط تیره 

o چین کنید.برای مواردی که متن شما فارسی است، آن را راست 

o )خط جداکننده پانوشت، سمت چپ باشد )مشابه این فایل 

o شروع شوند. 1ها در هر صفحه از شماره 

o ند متننوت مشکی و ساده باشد مانفونت فوت 

 

 

                                                           
 این یک نمونه فوت نوت فارسی است - 1

2 - This is a English footnote 


