
 سمٍ تعالیت

 فیسیکتحصیالت تکمیلی داوطکذٌ معايوت 

 َای تحصیالت تکمیلی ي رسالٍَا وامٍ پایانوامٍ تذيیه ًٌضی

التتىویلی،یّایتحصّاٍسسالًِاهِتاتَخِتِاّویتهشاػاتاصَلٍلَاػذیىساىدستذٍیيپایاى

تستيدلیكایيضیَُ تایپپایاىتىاس تٌظینٍ ًاهِدس لثَلًاهٍِ اص داًطگاُ سسالِضشٍسیاست.

وٌذ.ًاهِ/سسالِغیشهٌغثكتشایيضَاتظخَدداسیهیپایاى

 ترتیة ي مًارد صفحات -الف

 اٍلیيتشي:سفیذ -1

 الشحويالشحین)دسٍسظصفحِ(هللدٍهیيتشي:تسنا -2

3-  هغاتكپیَستضواسُ ًا1سَهیيتشي: روش سٍیخلذًیضهطاتِایيفشمتاضذ(. م)تَخِ:

 یگشافشاددسایيصفحِهداصًیست.استاداىهطاٍسیاد

ٍسشپشستتحصیالت/داٍساىًاهِتااهضاءاساتیذساٌّواٍهطاٍس،داٍسچْاسهیيتشي:تصَیة -4

 پیَستضواسُ هغاتك داًطىذُ صحافی2تىویلی اص لثل ایيصفحِ دفتش)تَخِ: تَسظ

 ضَد(ُتِداًطدَدادُهیتحصیالتتىویلیداًطىذ

 پٌدویيتشي:تطىشٍلذسداًی)اختیاسی( -5

 3ضطویيتشي:ٍاگزاسیحمَقهغاتكفشمپیَستضواسُ -6

 ّفتویيتشي:تمذیناثش)اختیاسی( -7

8-  فْشستهغالةهغاتكپیَستضواسُ خذاٍل4ٍّطتویيتشي: اداهِفْشستاضىال، دس

دسجهی صفحاتهدضا دس گشددًوادّا تش تِضشطفضًٍیتؼذاد هَسد تِصَست10)ّش ٍ

 اختیاسی(.



تااحتسابّشیهاصتشيضواسُ:1 تبصزه ّفتن)دسصَستٍخَد(تِّایاٍلتاگزاسیصفحات،

ضَدٍتالثلاصهتياصلیدسٍسظػٌَاىیهصفحِ،اصصفحِهشتَطتِفْشستهغالةضشٍعهی

ضَد.اصلثِپاییيصفحِتاحشٍف)ّطت،ًِ،...(ًَضتِهیcm1تِفاصلِ

 تاضذ.ًاهِیاسسالِهغاتكتاساختاساسائِضذُدستٌذبهتياصلیپایاى -9

اصcm2ٍ...دسسوتچپتاالیصفحِ)تِفاصل1ٍ2ٍ3ِصفحاتهتياصلیتااػذاد:2تبصزه 

تَخِضَدوِتشسٍیصفحِاٍلضَد.اصلثِسوتچپواغز(ضواسُگزاسیهیcm5/2لثِتاالٍ

.ضَدضواسُهحسَبهیضَد،لیىيّشفصل،ضواسُصفحِروشًوی

 ّاپیَست -10

 ولواتٍػثاساتالتیيهؼادلآًْا)اختیاسی(ًاهِ:هؼادلفاسسیٍاطُ -11

 (5-هشاخغ)عثكالگَیتٌذج -12

 .هیتاضذظضواسُگزاسیهتياصلیتتاتغضَا12-10ضواسُگزاسیصفحاتلسوتْایتذکز:

ت11ِاًذاصTimes New Romanٍُللندٍتشيهالثلآخش:تشخوِاًگلیسیچىیذُ)تا -13

 اصحاضیِپاییيصفحِ(ٍتٌظینcm6/0فاصلِخغَطحذٍد

سشپشست -14 ٍ هطاٍس ٍ ساٌّوا اساتیذ اساهی تا سسالِ ًاهِ تصَیة آخش: هالثل تشي یه

 تحصیالتتىویلیداًطىذُتِصتاىاًگلیسی)اختیاسی(

اصسوتچپصفح13ٍِاًذاصTimes New Romanُللنتایسیاضیّاولیِفشهَل:3تبصزه 

تایذتِصَستالتیيًٍحًََُضتياساهیتشویثاتتاسػایتاییولیِفشهَلّایضیویًَضتِضَد.

لَاػذآیَپانتاضذ.

 تشيآخش:سفیذ -15

ّیچگًَِحاضیِتذکز: صفحاتپایاىاص ًطَد.تٌذیدس استفادُ سسالِ یا هؼادلاًگلیسیصیشًاهِ .

 ًَیسضَد.



 وامٍ یا رسالٍترتیة ي ساختار مته اصلی پایان -ب

 تواسّایاًدامضذًٍُتایحتذستآهذُدستحمیكتغَسهختصشاسائِچىیذُ:دسایيلسو

 ضَد)حذاوثشیهصفحٍِتذٍىروشفشهَل،ضىلٍهشخغ(.

 :فصلاٍل:همذهِػوذتاًضاهلهغالةصیشاست 

 تاسیخچِواسّایاًدامضذُ -

 استثاطهَضَعتحمیكتاواسّایلثلی -

 اّویتهَضَعٍّذفآى -

 ّایتؼذیهحتَایفصل -

 تَاًذضاهلهغالةصیشتاضذ:ّایدٍمتِتؼذ:هیفصل 

 هَضَػاتٍهفاّینػلویهشتثظتاهَضَعتحمیك -

 ّایاًدامواسسٍش -

 ًتایحتذستآهذٍُتدضیٍِتحلیلآًْا -

 تَاًذضاهلهَاسدصیشتاضذ:فصلآخش)ًتیدِگیشی(:هی 

 خوغتٌذیولیًتایح -

 ِسٍشیاواسسایشهحممیياسصیاتیسٍشٍیاواساًدامضذًُسثتت -

 پیطٌْادات -

 هشاخغ 

 وحًٌ تایپ -ج

تافاصلِخغَطحذٍد12اًذاصB Nazaninٍُهتيچىیذُتایستیسٍییهصفحٍِتاللن -1

cm1آخشیيسغشهتيدسحاضیِپاییيصفحِلشاسگیشد(.ایستیتاضذ)ت 



تافاصلِخغَطحذٍد14ذاصُاB NazaninًٍتاللنA4ًاهِتایذسٍیواغزهتياصلیپایاى -2

cm5/1:تایپضذٍُحَاضیصفحاتهغاتكًوًَِصیشسػایتگشدد 



ضواس6ُضَدوِػذدهطخصهی2-4-6یا4-6ایهختلفّشفصلتااػذادیًظیشّلسوت -3

ضواسُلسوتاست)دسصَستتمسینیهلسوتتِػٌاٍیي2ضواسُتخصٍػذد4فصل،ػذد

 اص دیگش توَچىتش ًطَد، استفادُ ًویِضواسُ هثال ػٌَاى تطىل تٌذی صیش 3-2-4-6تَاى

 ًَضت(.

ّایهختلففصَلتاتخص24ٍٍاًذاصُB Titr (Bold)للنضواسٍُػٌَاىّشفصلتا:4 تبصزه

.تایپضَد16ٍاًذاصُB Titr (Bold)تاللنّاتاٍصیشتخص18ٍاًذاصُB Titr (Bold)تاللن

ضواسُفصلتاحشٍفًَضتِضَد.توجه:

تایذعَسیخذاٍلیوِدسساستاعَلیواغزتٌظینهی -4 لشاسگیشًذوِهتيتاالیآًْادسضًَذ،

تٌظنسوتػغفپایاى واغز ساستایعَلی دس وِ اضىالی ّوچٌیي ضَد. ٍالغ )سسالِ( ًاهِ

 ًاهِ)سسالِ(لشاسگیشد.ىپایاضًَذ،تایذعَسیلشاسگیشًذوِهتيپاییيآىدسسوتلثِهی

ذٍسداخلهتيٍدسًضدیىتشیيفاصلِهوىيتؼذاصهحلیوِمّاٍخذاٍلحتیالوضىل:5تبصزه 

روشضذُ،آٍسدُضًَذ.



ًاهِپایاىهطخصضذٍُدساًتْای][هشاخغتِتشتیةظَْسدسهتيتاضواسُدسداخلوشٍضِ -5

و بزجسته بودن موارد مزتبط  )به ایتالیک بودنًذضَضواسٍُتصَستصیشتیاىهیتِتشتیة

 (.دقت گزدد.

افشارهای مدیزیت اس نزم در گزدآوری مزاجع،  گزدد جهت سهولت و دقتپیشنهاد می -6

استفاده گزدد. Endnoteمزاجع مانند 

 مقاالت مىذرج در وطریات ادياری -5-1

 :وامٍ درج گرددپایانمقاالت فارسی تٍ صًرت زیر در 

ًامخاًَادگی)تًام ًامًطشیِادٍاسیتِصَستواهلٍ"ػٌَاىهمالِداخلگیَهِ"،صَستواهل(،

.ص...تا...ا،ضواسُهدلذ،سالاًتطاستصَستتشخستِداخلپشاًتض،ضواسُصفحاتایتالیه

هثال:

 .27-34(1335)،35،ضیویواستشدی“ّایپْثادیاثشاغتطاشدسسیستن”،اهیشی،ػلی]38[

 :وامٍ درج گرددپایانمقاالت التیه تٍ صًرت زیر در 

ًامًطشیِادٍاسیتِصَست،"ػٌَاىهمالِداخلگیَهِ"،)فمظحشفیاحشٍفاٍل(،ًامخاًَادگیًام

.ص...تا...ا،ضواسُهدلذ،سالاًتطاستصَستتشخستِداخلپشاًتض،ضواسُصفحاتخالصٍِایتالیه

هثال:

[39] M. M. Haque, M. Muneer, “Photodegradation of norfloxacin: A literature 

survay” J.Hazard. Mat., 145 (2003) 51-55. 

 کتة -5-2

 کتة فارسی:



 .ضواسٍُیشایص،ًاضشٍهحلًطش،تاسیخاًتطاس"ًاموتاب"،ًامخاًَادگی(واهل)ًامهَلف

[40 صّشا[ صٍیشای"ضیویفیضیهسیاالت"ػلَیگشگاًی، سوٌاىاٍل، اًتطاساتداًطگاُسوٌاى،

(1375).

 کتة اوگلیسی:

 ًامخاًَادگی، ،ضواسٍُیشایص،)حشٍفاٍلًامالتیيتضسيتاضذ("ًاموتاب"حشفاٍلًامهَلف،

،تاسیخاًتطاس.تصَستایتالیهًاضشٍهحلًطش

هثال:

[04] R. Ash, "Information Theory", 5
th

 edition, John Wiley, New York, (5895). 

 َای پژيَطی ي...(، طرحَا وامٍپایان(َای علمی گسارش -5-3

 ًام )هؤلفیي(، هؤلف ًام ػٌَاى خاًَادگی، ػلوی عشحًاهِپایاى(گضاسش ٍ...(ّا، پظٍّطی ،ّای

.ٍهاُاًتطاسداًطىذُ،داًطگاُ)ًاضش(،سال

هثال:

عشحداًطىذُضیوی،داًطگاُسوٌاى،،یپَضیذُخَسدگیدسهحیغْاتشسسیًاسستاًی،،الیػ]42[

.1389هْش،پظٍّطی

ًاهِواسضٌاسیاسضذ،پایاى"تشسسیخَسدگیدسهحیغْایپَضیذُ"،هحوذیاى،حوذه]43[

.1395ضْشیَسداًطىذُضیوی،داًطگاُسوٌاى،

 َا مجمًعٍ مقاالت در کىفراوس -5-4

 ًامخاًَادگی، هؤلف)هؤلفیي(، "مالِػٌَاىه"ًام وٌفشاًس، ...،ًام تا ... صفحاتاص هدلِ، ضواسُ ،

هحل،سالوٌفشاًس.

هثال:



دوَد،ه]42[ ٍ حسیٌیویِ،سواتة ،" آتیّاووپلىسپایذاسی هحیظ هماالت"دس هدوَػِ

.1375،تْشاى37-20چْاسهیيوٌفشاًستیيالوللیضیویهؼذًی،

هدوَػِهماالت"ّادسهحیظآتیذاسیووپلىسپای"احوذی،حوذػلی،ٍهّذایتیاسال،ه]42[

.1375سوٌاى،208-225،ایشاى ضیویهؼذًی ًْویيسویٌاس

[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. 

اصغالحاتفاسسیٍػالئناختصاسیوِتشایاٍلیيتاستىاسهی-6 تِسٍدهؼادلاًگلیسیلغاتیا

ًاهِاصضَد)حتیالومذٍسدسهتيپایاىصَستصیشًَیس)فمظتشاییىثاس(دسصفحِهشتَطدسجهی

اصلثِسوتcm5/2ّاصیشیهخظپشوِتِفاصلِضَد(.صیشًَیسپشّیضتىاستشدىلغتاًگلیسی

ضًَذ)دسّشضَد،ًَضتِهیاصلثِپاییٌیٍتِعَلهَسدًیاصسسنهیcm3چپواغزٍحذالل

،1ّادسّشصفحِتاگزاسدىضواسُضَد(.صیشًَیسحاضیِپاییيصفحcm5/2ِصَستالصماست

هتيهطخصهی2 دس تاالیآخشیيولوِ گَضِ فاسسیدس ... صیش، )دس فمظهؼادلًَیسضًَذ. ّا

 اًگلیسیلغاتیااصغالحاتفاسسیٍیاػالئناختصاسیًَضتِضَدٍحتیالومذٍساصتَضیحات

اختٌابگشدد(.

ّاتاسشحذاهىاىتِصَستافمیاًدامضَد.تذٍیيصیشًَیس

ػٌاٍیيضىل-7 ٍ ضواسُ ٍ آًْا تاالی دس ػٌاٍیيخذاٍل ٍ ضواسُ پاییي دس ًوَداسّا ٍ آٍسدُّا

اگشضىلیاًوَداسیاصهشخؼیًملضذُتاضذ،الصماست.(12ٍاًذاصB Nazaninُللنضَد،)هی

هشخغآىدسصیشضىلآٍسدُضَد.
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