
 هقبالت چْبسهیي کٌفشاًس هلی شتبثگشّبی رسات ٍ کبسثشدّبی آى wordسبصی فبیل ساٌّوبی آهبدُ

 

 هشبثِ فبیل ًوًَِ آهبدُ کٌیذ. هقبلِ سا دقیقبً لطفبً
 :ذًسػبیت شَ wordهَاسد صیش دس فبیل 

File >> Word Options >> Advanced >> Show document content >> Numeral >> Context  
 

Page Layout >> Page Setup >> Margins >> Top=  cm, Bottom= .   cm, Left=  cm, Right=  cm 

 

Page Layout>>Page Setup>>Paper>>A  

 

  )ًگلیسی( یذُ ٍ کلوبت کلیذی )ثِ فبسسی ٍ افقط شبهل ػٌَاى، ًبم ًَیسٌذگبى، چکثبیذ صفحِ اٍل )صفحِ ػٌَاى

 .ثبشذثبشذ ٍ ششٍع ثخش هقذهِ ٍاسد صفحِ اٍل ًشَد. ّوچٌیي صفحِ ػٌَاى ًجبیذ ثیشتش اص یک صفحِ 

 فبصلِ سػبیت شَد.ٌّگبم تبیپ هقبلِ فبسسی ًین 

  جوالت فبسسی ثبشذ. تش اص اًذاصُ قلن، ثبیذ یک دسجِ کَچک(دس ثیي جوالت فبسسی)اًذاصُ قلن جوالت اًگلیسی 

 ًُشبى دادُ شَد.( 2و1هثل)ّبی هتفبٍت ثب اًذیس شَدثِ ثیشتش اص یک سبصهبى یب داًشگبُ هشثَط هی ایاگش ًَیسٌذ 

 .اگش تؼذادی اص ًَیسٌذگبى اص یک سبصهبى یب اص یک داًشگبُ ّستٌذ ثب یک اًذیس ًشبى دادُ شًَذ 

  ُشَد.اگش توبهی ًَیسٌذگبى اص یک سبصهبى یب اص یک داًشگبُ ّستٌذ ثذٍى اًذیس ًشبى داد 

 ثشای ًَیسٌذُ هسئَل گزاشتِ شَد. * ثبالًَیس 

   گزاشتِ شَد.  "ٍ"  "، "قجل اص ًبم ًَیسٌذُ آخش ثِ جبی 

 ًَشتِ شَد. هسئَل ًَیسٌذُ ایویل 

 ًاص ادیت کشدى فشهت  لطفبheader .خَدداسی فشهبئیذ 

 ًثِ اًذاصُ صیش ثبشذ: فبصلِ ثیي خطَط حتوب 

 
 

 ًاص  ثشای ًَشتي هؼبدالت سیبضی حتوبMathtype  هَجَد دس کتت ٍ استفبدُ ًوبئیذ. )اص ػکس گشفتي اص سٍاثط

ًَیسی خَدداسی کٌیذ. دس صَست هشبّذُ ایي هَسد هقبلِ ثشسسی ٍ قشاس دادى آى دس هتي هقبلِ ثِ جبی فشهَل هقبالت

 ًخَاّذ شذ.

  :ست ٍ پٌج صذم()ثِ هؼٌی ّفت هویض ثی 52/7دس ًَشتي اػذاد اػشبسی حتوب فشهت سٍثشٍ سػبیت شَد 

 ثِ تَضیحبت اسائِ شذُ دس فبیل ًوًَِ دس صهیٌِ ًحَُ قشاس دادى  ّب ثب کیفیت هٌبست دس هقبلِ قشاس دادُ شَد.ػکس

 شکل دس هقبلِ دقت کٌیذ.

 ُشوبسُ هشجغ هَسد ًظش گزاسی شًَذ. ثشای سفشًس دّی دس هتيهشاجغ دس اًتْبی هقبلِ ثِ تشتیت استفبدُ دس هتي شوبس ،

 [(.2قشاس دادُ شَد )ثِ ػٌَاى هثبل ]داخل قالة 

 ثب تشکش

 دثیشخبًِ چْبسهیي کٌفشاًس هلی شتبثگشّبی رسات ٍ کبسثشدّبی آى
 


