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تِیَ ّ تٌظین پایاى ًاهَ

ًحٍْ

تخؼ ُای پایاى ًاهَ ّ تشتیة آًِا
پایاى ًاهَ ُائیکَ تَ کتاتخاًَ ّ تحقیالت تکویلی داًؾگاٍ تحْیل دادٍ هی ؽْد تایذ حاّی
تخؼ ُای صیش تاؽذ ّ ایي تخؼ ُا تایغتی تَ تشتیة ریل تٌظین ّ تِیَ گشدد.
 طثق تٌذ  8فْستجلغَ ؽواسٍ  17ؽْسای تحقیالت تکویلی هْسخَ  90/7/5پایاى ًاهَ تایذتقْست دّسّ تِیَ ّ فحافی گشدد.
 - 1تزتیب صفحات
ففحات صّج

ففحات فشد

ففحَ  1تغن اهلل

ففحَ  2پؾت ففحَ  1عفیذ

ففحَ  3ففحَ ػٌْاى (پیْعت )1

ففحَ  4پؾت ففحَ ػٌْاى عفیذ

ففحَ  5ففحَ تقذین ّ اُذاء (اختیاسی)

ففحَ  6اداهَ ففحَ تقذیش ّ اُذا ّ یا عفیذ

ففحَ  7پیؾگفتاس (اختیاسی)

ففحَ  8عفیذ

ففحَ  9تقذیش ّتؾکش (اختیاسی)

ففحَ  10اداهَ تقذیش ّ تؾکش ّ یا عفیذ

ففحَ  11چکیذٍ (حذاکثش  400کلوَ) فافلَ
 4تا  7ففحَ  12پؾت ففحَ چکیذٍ عفیذ
تیي خطْط  ّ singleدس آخش چکیذٍ
کلوَ کلیذی (پیْعت )2
ففحَ  13فِشعت هطالة

ففحَ  14اداهَ فِشعت هطالة یا عفیذ

دس اداهَ فِشعت هطالة  :فِشعت جذاّل  ،اؽکال ًّ ......یض هی تْاًذ تطْس جذاگاًَ آّسدٍ
ؽْد ( .اختیاسی)
ففحات رکش ؽذٍ تا آخش ایي قغوت تَ ؽکل اػذاد حشّفی ؽواسٍ تٌذی هی ؽًْذ ّ دس تقیَ
قغوت ُا کَ اص هتي افلی ؽشّع هی ؽْد تقْست اػذاد ؽواسٍ تٌذی هی ؽًْذ.

2

 -2هتي اصلی
 هتي افلی فاسعی تا یکی اص فًْت ُای  ّ B-mitra ، B-zarیا ً B-Lutosاصک تا اًذاصٍ 14 هتْى اًگلیغی دس داخل هتي تا فًْت  Times new Romanتا عایض 12اص ففحَ فشد ؽشّع ؽذٍ ّ توام تخؼ ُا ّ صیش تخؼ ُا تا ػذد ؽواسٍ گزاسی هی ؽًْذ
تطْسیکَ ؽواسٍ فقل دس عوت ساعت ّ ؽواسٍ تخؼ تؼذ اص آى آّسدٍ هی ؽْد  .هاًٌذ
 -1فقل 1
 -1-1تخؼ  1اص فقل 1
 -2-1تخؼ  2اص فقل 1
 -1-2-1صیش تخؼ  1اص تخؼ  2اص فقل 1
............
 -2فصل 2
 -1-2تخؼ  1فقل 2
 -3جذاّل ّ ضکل ُا
تواهی ؽکل ُا ،تقْیشُاً ،وْداسُا ّ ،هٌحٌی ُا ،جذاّل تایذ تا کیفیت هٌاعة تِیَ ؽًْذ ّ
تَ تشتیة دس ُش فقل ؽواسٍ گزاسی ؽًْذ .
هثال :تشای جذّل ُای فقل  2تقْست صیش
جذّل  -1-2ػٌْاى جذّل
جذّل  -2-2ػٌْاى جذّل
هثال :تشای ؽکل ُای فقل  2تقْست صیش
ؽکل  -1-2ػٌْاى ؽکل
ؽکل  -2-2ػٌْاى ؽکل
ػٌاّیي جذاّل دس تاالی جذّل ّ ػٌْاى ؽکل ُا دس صیش ؽکل هشتْط رکش ؽْد.
 -4رّابط ّ فزهْلِای ریاضی
فشهْلِا تَ تشتیثی کَ دس هتي هی آیٌذ دس داخل پشاًتض ؽواسٍ گزاسی هی ؽًْذ
𝐸 = 𝑚𝑐 2
( )5-1
هثال:
ساتطَ  5اص فقل 1
 -5فاصلَ گذاری ّ حاضیَ بٌذی
فافلَ عطشُا دس توام هتي افلی پایاى ًاهَ  1.5عاًتی هتش عاًتی هتش هی تاؽذ( .فافلَ
عطشُا دس چکیذٍ  1هؼادل  )singleهی تاؽذ.
حاضیَ بٌذی صفحات
تاال
پاییي
ساعت
چپ

3
2.5
2.5
2.5

 3عاًتی هتش تاالی ففحَ ؽاهل  ّ Headingػٌْاى فقل ًیض هی ؽْد.
پاّسقی :دس فْستی کَ یک ػثاست یا ّاژٍ ًیاص تَ تْضیح خافی داؽتَ تاؽذ ػثاست یا ّاژٍ
تْعط ؽواسٍ ای تَ ؽکل تاالًّذ هؾخـ ؽذٍ ّ تْضیح دس صیش هتي آّسدٍ ؽْد  .تَ
ػثاستِایی کَ تَ ؽکل فاسعی دس هتي ًْؽتَ هی ؽًْذ  ،تَ ؽکل اًگلیغی دس پاّسقی
آّسدٍ ؽًْذ.
 B-zarعایض  ّ 11اًگلیغی تا فًْت Times new
 دس پاّسقی ُا :هتْى فاسعی تا فًْت Romanعایض  10تایپ ؽْد
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ً -6حٍْ ًگارش هٌابع ّ هاخذ
الصم اعت دس هتي تَ کلیَ هٌاتؼی کَ هْسد اعتفادٍ قشاس هی گیشد ،اؽاسٍ ؽْدً .حٍْ اسجاع دس
هتي تَ دّ سّػ صیش هی تاؽذ.
 -1هشاجغ تَ تشتیثی کَ دس هتي هی آیٌذ ؽواسٍ گزاسی هی ؽًْذ ،دس ایي سّػ هشاجغ تَ
تشتیة ؽواسٍ دس فِشعت هٌاتغ ّ هاخز رکش خْاُذ ؽذ( .ؽواسٍ هشجغ دس پایاى جولَ دس داخل
کشّؽَ آّسدٍ ؽْد)
 -2رکش هٌثغ تا اسجاع تَ ًام ًْیغٌذٍ ّ عال اًتؾاس آى ،کَ تشای هثال تَ ؽکل صیش آّسدٍ هی
ؽْد.
 ُ ّ Andrehوکاساى ( )1980تشای هٌاتغ تا چٌذ ًْیغٌذٍیا
 اپتال ( )1990تشای یک ًْیغٌذٍ -هٌاتغ ّ هشاجغ دس آخش پایاى ًاهَ تَ ؽکل صیش آّسدٍ هی ؽْد.
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 -7بخص ضواین
پظ اص هتي افلی کَ ؽاهل قغوت ُای  -1هقذهَ ّ تشسعی هٌاتغ  -2تخؼ تجشتی (دس
فْست ّجْد)  -3تحث ّ ًتیجَ گیشی هی تاؽذ آّسدٍ هی ؽْد.
 -8فزم دفاع اس پایاى ًاهَ
– فشم ؽواسٍ 1
 -9چکیذٍ اًگلیسی:
حذاکثش  400کلوَ  +کلوات کلیذی ( ففحَ فشد عفیذ ّ ففحَ صّج ؽاهل چکیذٍ اًگلیغی)
هی تاؽذ( .پیْعت )3
 -10صفحَ عٌْاى اًگلیسی
 (پیْعت )4ففحَ فشد خالی – ففحَ صّج ؽاهل هٌاتغ اًگلیغی
 -11فحافی ّ چاپ
جلذ پایاى ًاهَ یا سعالَ اص ًْع گالیٌگْس اًتخاب ّ هٌذسجات سّی آى تقْست صسکْب چاپ ؽْد
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داًطگاٍ ..................
داًطکذٍ .................
گزٍّ

..................

پایاى ًاهَ :
بزای دریافت درجَ کارضٌاسی ارضذ یا دکتزی در رضتَ ..................
عٌْاى:
............................................................................
استاد یا اساتیذ راٌُوا:
................................................................
استاد یا اساتیذ هطاّر:
.....................................................
پژُّطگز:
............................................
هاٍ ّ سال
پیْعت()1
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ًام خاًْادگی داًطجْ:

ًام:

استاد یا اساتیذ راٌُوا:
استاد یا اساتیذ هطاّر:
گزایص:
هقطع تحصیلی :رضتَ:
داًطگاٍ :داًطکذٍ :تاریخ داًص آهْختگی :تعذاد صفحَ:
کلیذ ّاژٍ ُاّ( :اژٍ ُایی کَ بیاًگز هْضْع پایاى ًاهَ است)
چکیذٍ:

پیْعت 2
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