تسمٍ تعالی
معايوت تحصیالت تکمیلی داوطکذٌ فیسیک
ًٌوامٍ تذيیه پایانوامٍَاي رسالٍَای تحصیالت تکمیلی
ضی 
ّاٍسسالِّایتحصیالتتىویلی،

تاتَخِتِاّویتهشاػاتاصَلٍلَاػذیىساىدستذٍیيپایاى 
ًاهِ

تىاس تستي دلیك ایي ضیًَُاهِدس تٌظینٍ تایپ پایاىًاهٍِ سسالِ ضشٍسی است .داًطگاُ اص لثَل
ًاهِ/سسالِغیشهٌغثكتشایيضَاتظخَدداسیهیوٌذ.


پایاى

الف -ترتیة ي مًارد صفحات
 -1اٍلیيتشي:سفیذ
 -2دٍهیيتشي:تسناهللالشحويالشحین(دسٍسظصفحِ)
 -3سَهیيتشي:هغاتكپیَستضواسُ( 1تَخِ:سٍیخلذًیضهطاتِایيفشمتاضذ).روشًام
استاداىهطاٍسیادیگشافشاددسایيصفحِهداصًیست.
چْاسهیيتشي:تصَیةًاهِتااهضاءاساتیذساٌّواٍهطاٍس،داٍس/داٍساىٍسشپشستتحصیالت
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تىویلی داًطىذُ هغاتك پیَست ضواسُ ( 2تَخِ :ایي صفحِ لثل اص صحافی تَسظ دفتش
تحصیالتتىویلیداًطىذُتِداًطدَدادُهیضَد)
 -5پٌدویيتشي:تطىشٍلذسداًی(اختیاسی)
 -6ضطویيتشيٍ:اگزاسیحمَقهغاتكفشمپیَستضواسُ3
ّ -7فتویيتشي:تمذیناثش(اختیاسی)
ّ -8طتویيتشي:فْشستهغالةهغاتكپیَستضواسُ 4دساداهِفْشستاضىال،خذاٍلٍ
ًوادّا دس صفحات هدضا دسج هیگشدد (ّش هَسد تِ ضشط فضًٍی تؼذاد تش  ٍ 10تِ صَست
اختیاسی).

گزاسیصفحات،تااحتسابّشیهاصتشيّایاٍلتا ّفتن(دسصَستٍخَد)تِ


ضواسُ
تبصزه  :1
ػٌَاىیهصفحِ،اصصفحِهشتَطتِفْشستهغالةضشٍعهیضَدٍتالثلاصهتياصلیدسٍسظ

اصلثِپاییيصفحِتاحشٍف(ّطتًَ)...،ًِ،ضتِهیضَد.

تِفاصلِ1cm
هتياصلیپایاىًاهِیاسسالِهغاتكتاساختاساسائِضذُدستٌذبتاضذ.
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تبصزه :2صفحاتهتياصلیتااػذاد...ٍ3ٍ2ٍ1دسسوتچپتاالیصفحِ(تِفاصلِ2cmاص
اصلثِسوتچپواغز)ضواسُگزاسیهیضَد.تَخِضَدوِتشسٍیصفحِاٍل

لثِتاالٍ 2/5 cm
ضواسُهحسَبهیضَد.

ّشفصل،ضواسُصفحِروشًویضَد،لیىي

پیَستّا
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ٍاطًُاهِ:هؼادلفاسسیولواتٍػثاساتالتیيهؼادلآًْا(اختیاسی)
 -11
 -12هشاخغ(عثكالگَیتٌذج)5-
تذکز:ضواسُگزاسیصفحاتلسوتْای12-10تاتغضَاتظضواسُگزاسیهتياصلیهیتاضذ.
 -13دٍتشيهالثلآخش:تشخوِاًگلیسیچىیذُ(تاللنٍTimes New Romanاًذاصُ11تِ
فاصلِخغَطحذٍدٍ0/6cmتٌظیناصحاضیِپاییيصفحِ)
 -14یه تشي هالثل آخش :تصَیة ًاهِ سسالِ تا اساهی اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس ٍ سشپشست
تحصیالتتىویلیداًطىذُتِصتاىاًگلیسی(اختیاسی)
ولیِفشهَلّایسیاضی تا للن ٍ Times New Romanاًذاصُ 13اصسوتچپصفحِ

تبصزه  :3
ًَضتِضَد.ولیِفشهَلّایضیویاییتایذتِصَستالتیيًٍحًََُضتياساهیتشویثاتتاسػایت
لَاػذآیَپانتاضذ.
 -15تشيآخش:سفیذ
تذکز :اص ّیچگًَِ حاضیِتٌذی دس صفحات پایاىًاهِ یا سسالِ استفادُ ًطَد ..هؼادل اًگلیسی صیش
ًَیسضَد.

ب -ترتیة ي ساختار مته اصلی پایانوامٍ یا رسالٍ
 چىیذُ:دسایيلسوتواسّایاًدامضذًٍُتایحتذستآهذُدستحمیكتغَسهختصشاسائِ
ضَد(حذاوثشیهصفحٍِتذٍىروشفشهَل،ضىلٍهشخغ).
 فصلاٍل:همذهِػوذتاًضاهلهغالةصیشاست:
 تاسیخچِواسّایاًدامضذُ استثاطهَضَعتحمیكتاواسّایلثلی اّویتهَضَعٍّذفآىهحتَایفصلّایتؼذی

ّایدٍمتِتؼذ:هیتَاًذضاهلهغالةصیشتاضذ:


فصل

 هَضَػاتٍهفاّینػلویهشتثظتاهَضَعتحمیكسٍشّایاًدامواس

 ًتایحتذستآهذٍُتدضیٍِتحلیلآًْافصلآخش(ًتیدِگیشی):هیتَاًذضاهلهَاسدصیشتاضذ:


 خوغتٌذیولیًتایح اسصیاتیسٍشٍیاواساًدامضذًُسثتتِسٍشیاواسسایشهحممیي پیطٌْادات هشاخغ

ج -وحًٌ تایپ
 -1هتيچىیذُتایستیسٍییهصفحٍِتاللنٍ B Nazaninاًذاصُ 12تافاصلِخغَطحذٍد
1cmتاضذ(تایستیآخشیيسغشهتيدسحاضیِپاییيصفحِلشاسگیشد).

هتياصلیپایاىًاهِتایذسٍیواغز A4تاللنٍ B Nazaninاًذاصُ 14تافاصلِخغَطحذٍد
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1/5cmتایپضذٍُحَاضیصفحاتهغاتكًوًَِصیشسػایتگشدد:


هطخصهیضَدوِػذد 6ضواسُ

لسوتّایهختلفّشفصلتااػذادیًظیش 4-6یا 2-4-6
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فصل،ػذد4ضواسُتخصٍػذد2ضواسُلسوتاست(دسصَستتمسینیهلسوتتِػٌاٍیي
وَچىتش دیگش اص ضواسُ استفادُ ًطَد ،تِػٌَاى هثال ًویتَاى صیش تٌذی تطىل 3-2-4-6
ًَضت).
تخصّایهختلففصَلتا
تبصزه :4ضواسٍُػٌَاىّشفصلتاللن)ٍB Titr (Boldاًذاصُ ٍ24
ٍصیشتخصّاتاتاللن)ٍ B Titr (Boldاًذاصُ 16تایپضَد.

تاللن)ٍ B Titr (Boldاًذاصُ 18
توجه:ضواسُفصلتاحشٍفًَضتِضَد.
خذاٍلیوِدسساستاعَلیواغزتٌظینهیضًَذ،تایذعَسی لشاسگیشًذوِهتيتاالیآًْادس
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سوت ػغف پایاىًاهِ (سسالِ) ٍالغ ضَدّ .وچٌیي اضىالی وِ دس ساستای عَلی واغز تٌظن
ىًاهِ(سسالِ)لشاسگیشد.
هیضًَذ،تایذعَسیلشاسگیشًذوِهتيپاییيآىدسسوتلثِپایا 

ضىلّاٍخذاٍلحتیالومذٍسداخلهتيٍدسًضدیىتشیيفاصلِهوىيتؼذاصهحلیوِ
تبصزه   :5
روشضذُ،آٍسدُضًَذ.

پایاىًاهِ
 -5هشاخغتِتشتیةظَْسدسهتيتاضواسُدسداخلوشٍضِ][هطخصضذٍُدساًتْای 
ضواسٍُتصَستصیشتیاىهیضًَذ(به ایتالیک بودن و بزجسته بودن موارد مزتبط

تِتشتیة
دقت گزدد.).
 -6پیشنهاد میگزدد جهت سهولت و دقت در گزدآوری مزاجع ،اس نزمافشارهای مدیزیت
مزاجع مانند  Endnoteاستفاده گزدد.

 -1-5مقاالت مىذرج در وطریات ادياری
پایانوامٍ درج گردد:

مقاالت فارسی تٍ صًرت زیر در
ًام (تصَستواهل)ً،امخاًَادگی" ،ػٌَاىهمالِداخلگیَهِ" ًامًطشیِادٍاسیتِصَستواهلٍ
ایتالیه،ضواسُهدلذ،سالاًتطاستصَستتشخستِداخلپشاًتض،ضواسُصفحاتاص...تا....
هثال:
اثشاغتطاشدسسیستنّایپْثادی“ضیویواستشدی.27-34)1335(،35،

][38ػلی،اهیشی”،

پایانوامٍ درج گردد:

مقاالت التیه تٍ صًرت زیر در
ًام(فمظحشفیاحشٍفاٍل)ً،امخاًَادگی"،ػٌَاىهمالِداخلگیَهِ"ً،امًطشیِادٍاسیتِصَست
خالصٍِایتالیه،ضواسُهدلذ،سالاًتطاستصَستتشخستِداخلپشاًتض،ضواسُصفحاتاص...تا....
هثال:
[39] M. M. Haque, M. Muneer, “Photodegradation of norfloxacin: A literature
survay” J.Hazard. Mat., 145 (2003) 51-55.

 -2-5کتة
کتة فارسی:

ًامهَلف(واهل)ً،امخاًَادگی"ًاموتاب"ضواسٍُیشایصً،اضشٍهحلًطش،تاسیخاًتطاس.
[ ]40صّشا ،ػلَی گشگاًی "ضیوی فیضیه سیاالت" ٍیشایص اٍل ،اًتطاسات داًطگاُسوٌاى ،سوٌاى
(.)1375

کتة اوگلیسی:
حشفاٍلًامهَلفً،امخاًَادگیً"،اموتاب" (حشٍفاٍلًامالتیيتضسيتاضذ)،ضواسٍُیشایص،
ًاضشٍهحلًطشتصَستایتالیه،تاسیخاًتطاس.
هثال:
[04] R. Ash, "Information Theory", 5th edition, John Wiley, New York, (5895).

پایانوامٍَا ،طرحَای پژيَطی ي)...

 -3-5گسارشَای علمی )
ًاهِّا ،عشحّای پظٍّطی ٍ،)...
پایاى 
ًام هؤلف (هؤلفیي)ً ،ام خاًَادگی ،ػٌَاى گضاسش ػلوی ) 
داًطىذُ،داًطگاُ(ًاضش)،سالٍهاُاًتطاس.
هثال:
][42ػلی،اًاسستاًی،تشسسیخَسدگیدسهحیغْایپَضیذُ،داًطىذُضیوی،داًطگاُسوٌاى،عشح
پظٍّطی،هْش.1389
پایاىًاهِواسضٌاسیاسضذ،
][43هحوذ،هحوذیاى"،تشسسیخَسدگیدسهحیغْایپَضیذُ" 
داًطىذُضیوی،داًطگاُسوٌاى،ضْشیَس1395.

 -4-5مجمًعٍ مقاالت در کىفراوسَا
ًام هؤلف (هؤلفیي)ً ،ام خاًَادگی"،ػٌَاى همالِ"ً ،ام وٌفشاًس ،ضواسُ هدلِ ،صفحات اص  ...تا ،...
هحل،سالوٌفشاًس.
هثال:

ووپلىسّا دس هحیظ آتی" هدوَػِ هماالت

] [42هدوَد ،واتة ٍ سویِ ،حسیٌی" ،پایذاسی 
چْاسهیيوٌفشاًستیيالوللیضیویهؼذًی،37-20،تْشاى.1375
ذاسیووپلىسّادسهحیظآتی" هدوَػِهماالت

] [42هاسالّ ،ذایتی ٍهحوذػلی،احوذی"،پای
ًْویيسویٌاس ضیویهؼذًی ایشاى،208-225،سوٌاى.1375
[44] J. L. Hodges, and E. L. Lehma, "Some applications of the Cramer-Rao
inequality, Prosses in Chemical Systetems, Statistics, and Probability", vol.1,
pp.10-25, 2010.

 -6هؼادلاًگلیسیلغاتیااصغالحاتفاسسیٍػالئناختصاسیوِتشایاٍلیيتاستىاسهیسٍدتِ
ضَد(حتیالومذٍسدسهتيپایاىًاهِاص


صَستصیشًَیس(فمظتشاییىثاس)دسصفحِهشتَطدسجهی
ضَد).صیشًَیسّاصیشیهخظپشوِتِفاصلِ 2/5 cmاصلثِسوت

تىاستشدىلغتاًگلیسیپشّیض
ضَدًَ،ضتِهیضًَذ(دسّش


اصلثِپاییٌیٍتِعَلهَسدًیاصسسنهی
چپواغزٍحذالل 3 cm
ضَد).صیشًَیسّادسّشصفحِتاگزاسدىضواسُ،1

صَستالصماست 2/5 cmحاضیِپاییيصفحِ
ًَیسّا فمظ هؼادل
 ... ،2فاسسی دس گَضِ تاالی آخشیي ولوِ دس هتي هطخص هیضًَذ( .دس صیش 
اًگلیسیلغاتیااصغالحاتفاسسیٍیاػالئناختصاسیًَضتِضَدٍحتیالومذٍساصتَضیحات
اختٌابگشدد).
تذٍیيصیشًَیسّاتاسشحذاهىاىتِصَستافمیاًدامضَد.

 -7ضواسُ ٍ ػٌاٍیي خذاٍل دس تاالی آًْا ٍ ضواسُ ٍ ػٌاٍیي ضىلّا ٍ ًوَداسّا دس پاییي آٍسدُ
هیضَد(،للنٍ B Nazaninاًذاصُ .)12اگشضىلیاًوَداسیاصهشخؼیًملضذُتاضذ،الصماست

هشخغآىدسصیشضىلآٍسدُضَد.
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پیًست ضمارٌ 2
(کارضىاسی ارضذ)





پیًست ضمارٌ 3
کلیٍ حقًق مادی ي معىًی مترتة تر وتایج مطالعات ،اتتکارات ي وًآيریَای
واضی از تحقیك مًضًع ایه پایانوامٍ/رسالٍ (اعم از چاپ مقالٍ ،کتاب ،ارائٍ تٍ
تخص صىعت ي ) ...متعلك تٍ داوطگاٌ سمىان است.


پیًست ضمارٌ 4
فُرست مطالة
عىًان


صفحٍ


چىیذُ
فصلاٍل:همذهِ 
-1-1
-2-1
-3-1
فصلدٍم :
-1-2
-2-2

فُرست ضکلَا
ضىل(:)1-1
ضىل(:)2-1
ضىل(:)3-1

فُرست جذايل
خذٍل(:)1-1
خذٍل(:)2-1
خذٍل(:)1-2
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