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مقدمه
هر دانشگاه سبک نگارشی خاصی را به دانشجويان تحصیالت تکمیلی ارائه میکند که همه دانشجويان
ملزم به پیروی از آن هستند .در واقع با اين سبک ،شکل و شیوه ای يکسان در نگارش پاياننامه ارائه
میگردد که رعايت آن ضروری است و منجر به انتقال پیام به صورت مطلوبتر میشود .در اين جزوه
آموزشی ،دانشجو با روشهای استاندارد تدوين ،فرمتبندی و قالببندی پايان نامه ،نگارش جزوه ،پروژه و
حتی گزارش فنی که ساختاری کم و بیش متفاوت است ،آشنا میشود .قوانین نگارشی در هر دانشگاهی
متفاوت است ولی اصول کلی قالببندی در همهجا يکسان است .در اين متن برای ملموستر نشان دادن
مطالب از پیشفرضهايی برای اندازه فونت ،نوع فونت و فواصل خطوط و غیره استفاده شده است.
در صورت بروز هر گونه سوال از محتوای جزوه و انتقادات و پیشنهادات خود لطفا با ایمیل
 elnaz.pilevar@gmail.comدر ارتباط باشید.
امید است که اين مطالب راهگشای تحقیقات بعدی بوده و مفید واقع گردد.
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 -1مشخص کردن چهارچوب کلی متن
يکی از مواردی که در هر نوعی از صفحهبندی مهم است و قطعا بايد به آن دقت شود ،اندازهها و ابعاد
صفحه و يا پاياننامه است .پیش از هر چیز لطفا اول واحدهای اندازهگیری را از اينچ به سیستم متريک
تغییر بدهید ،يعنی واحدها تبديل به سانتیمتر شوند .مسیر زير را دنبال کنید:
File ➔ Options ➔ Advanced ➔ Display ➔ Show measurements in units of:
Centimeter
در مرحله بعد برای تنظمیات قالب و ظاهر صفحه ،به قسمت  Layoutرفته ،در تب اول Margins

اندازه ها را تنظیم کنید حالت استاندارد بین  1تا  3سانتی متر است .نويسنده فواصل زير را پیشنهاد
میدهد:
Page layout ➔ Margins ➔ Custom margins
Top: 3.05 cm
Right: 3.05 cm
Left: 2.54 cm
Down: 3.05 cm

• برای سندهايی که شیرازه و منگنه می خورند مثل جزوهها و پروژهها ،و يا صحافی میشوند مثل
کتابها ،يک حاشیه اضافی يا  Gutterنیز در نظر گرفته میشود .به شکل تنظیمات گاتر هم اگر
دقت کنید اين موضوع با سمبل گرافیکی نشان داده شده است .دقت کنید که جای گاتر در
فارسی سمت راست هست و اگر خروجی مقاله شما به صورت دو رو چاپ بشود تا در کاغذ
صرفهجويی شود ،بايد دورو بودن آن را انتخاب کنید تا از هر دو سمت به هر صفحه گاتر را
اختصاص بدهد يعنی گزينه .Mirror Margins
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