
 

 

نامخدابه

)رسالهدکتری(ارشدکارشناسینامهراهنماینگارشپایان



مواردزیراست:ترتیبشاملبه(رسالهنامه)پایانصفحات

نام  ،(رسالهنامه ) پایانعنوان رشته و گرایش،  ،دانشكدهدانشگاه و نام  آرم دانشگاه،شامل :رویجلدطرح-1

 تاریخ ارائه و (در صورت وجود)مشاور )استادان( نام استاد  ،راهنما )استادان( استادنام ، دانشجو

صفحهسفید-2

بسماهللصفحه-3

یکمیتهارزیابیصفحهامضا-4

یصحتواصالتنتایجصفحهتأییدیه-5

)رساله(نامهبرداریازپایانصفحهمجوزبهره-6

 )اختياري( تقدیمصفحه-7

 )اختياري( وقدردانیتشكرصفحه-8

 چكیده

کهدرچكیدهبایدرعایتشود:مواردی

 شود.بيان به طور مختصر ها و نتایج  ها، روش کار پيشنهادي، دادهضرورت تحقيق، تاریخچه مختصر، چالش -

 .حداکثر در یک صفحه بيان شود (رسالهنامه ) پایان درخالصه مطالب ارائه شده  - 

 ود.ي شرخوددا ها در چكيده از مرور مقاله -

 .گيري اصلی به صورت عددي یا پارامتري در حد یک پاراگراف بيان شوددر انتهاي چكيده روش کار و نتيجه -

تر  ي کوتاهي طوالنی به چند جملهیک جمله .هاي طوالنی پرهيز شود ها کوتاه و قابل فهم باشند. از جمله جمله -

 تبدیل شود.

 د.به صورت مجهول نوشته شون ي چكيدهها جمله -

 مطالبفهرست-11

 ( Times New Roman 10و فونت انگليسی  Bnazanin 12)فونت فارسی هاشكلفهرست-11

 (Times New Roman 10فونت انگليسی  و Bnazanin 12)فونت فارسی  هاجدولفهرست-12

هایاختصاریفارسیفهرستنشانه-13



 

 

 (الفبانوشتهشودترتیبحروفبه) کلماتاختصاریانگلیسیفهرست-14

استفادهشود.حروفابجدگزاریصفحاتازبرایشماره،14تامورد

 )فصلاول:مقدمه(عنوانفصلاولصفحه-15

.در پایين صفحه شروع شود 1این صفحه شماره صفحات از شماره  زا -
  .ها شماره صفحه خورده نشودصفحات شامل عنوان فصل -

فصلاولمتن-16

   .نامه )رساله( است هاي پایان و فصل ، بيان کليات مساله،تحقيق مقدمه، تاریخچهشامل  فصل مقدمه -

 و تاریخچه مختصر ارائه شود. همچنين ضرورت تحقيق بيان شود.  همقدم -

 گيري پایان یابد.ابتداي هر فصل با یک مقدمه شروع شود و با یک نتيجه-

(تحقیقاتانجامشدهمروریبر)فصلدوم:صفحهعنوانفصلدوم-17

فصلدوممتن-18

گور  یتوسو  د همراه مقایسه و بيان نقاط ضعف و قووت تحقيقوات انجوام شوده     تحقيقات پيشين به مرور  - 

 .بيان مراجعا، همراه با ير در دنيدر چند سال اخ محققان

 را بياورید.  )رساله( نامه تاریخچه کلی و دقيق از کارهاي مرتب  با پایان -

 روز و مهم را حتما مرور کنيد. منابع -

(روشپیشنهادیبرایحلمساله)فصلسوم:صفحهعنوانفصلسوم-11

 تغيير کند.تواند  میاین فصل عنوان  ،یا رسالهنامه  متناسب با موضوع پایان -

ومسفصلمتن-21

شن روش هاي مناسب براي شرح رو روش خود را کامل و دقيق شرح دهيد. از نمودارها و فلوچارت -

 .ن را شرح دهيدروش هاي قبلی و نقاط قوت و ضعف آ استفاده کنيد. تفاوت روش خود با

(سازیسازییاپیادهنتایجشبیه)فصلچهارم:صفحهعنوانفصلچهارم-21

 تواند تغيير کند. عنوان این فصل می ،نامه یا رساله متناسب با موضوع پایان -

مچهارفصلمتن-22

 کنيد.و بررسی تحليل نتایج بدست آمده را ها براي مقایسه استفاده کنيد و حتما  افو گر هااز جدول -

(بندیوپیشنهادهاجمع)فصلپنجم:صفحهفصلپنجم-23





 

 

فصلپنجممتن-24

 .آوردهاي تحقيق جاري است ها و دست اي از تمام یافته خالصه -

 هاي اخير قرار داده شود. به در سالمقایسه کار خود با کارهاي مشابراي یک جدول بهتر است  -

 به صورت تيتر وار نوشته شود(ترجيحا ) پيشنهادهایی براي ادامه کار بياورید -

جعامر-25

هایوستپ-26

 (دقيقا منطبق با چكيده فارسی باشد)انگلیسیچكیده-27

 کمیتهارزیابیبهانگلیسییصفحهامضا

نامه  پایاندانشكده، رشته و گرایش، عنوان دانشگاه و رم دانشگاه، نام آشامل  رویجلدانگلیسی:طرح-21

  تاریخ ارائه و (در صورت وجود)مشاور )استادان( راهنما، نام استاد )استادان( ، نام دانشجو، نام استاد (رساله)

 

 رعایتشودنامه)رساله(پایاننگارشهاییکهالزماستدرنكته

  به نكات زیر توجه فرمایيد: )رساله( نامه در مورد نوشتن پایان

 تغيير دهيد.خود توانيد متناسب با کار  ها را می ها قابل اضافه شدن است و نام فصل تعداد فصل 

  متن فارسی اندازه فونتBnazanin 14   انگليسی متن وTimes New Roman 12  .باشد 

 داشته باشند. 1راستاهمهاي متن فرمت دوطرف تمامی پاراگراف 

 .قوانين نگارش فارسی و نقطه و کاماگذاري رعایت شود 

 گيرد.کاما، نقطه، و ویرگول به کلمه قبل می چسپند و از کلمه بعد یک فاصله می 

 این مدار از یک ترانزیستور، دو مقاومت، یک دیود و سه خازن تشكيل شده است. مثال:

  .از نوشتن جمالت طوالنی اجتناب شود 

 ها خيلی کوتاه و خيلی بلند نباشند. پاراگراف کوتاه  راگراف بندي شود. پاراگرافمناسبی پاصورت  متن به

 زیر سه خ  حتی االمكان نداشته باشيد.

 بندي منطقی و مرتب باشد. فهرست 

 و"شود، بين آنها را با کاما جدا کرده و تنها آخرین مورد را با  اگر از چند مورد پشت سر هم نام برده می" 

 .بياورید

 این مدار از یک ترانزیستور، دو مقاومت، یک دیود و سه خازن تشكيل شده است. مثال: 
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Justify 



 

 

 با ذکر مرجع آورده شود. شود، برداشته می ها هی که از مقالتمام مطالب 

 .]1[ شودسطحی موضعی ناميده می این تشدید، تشدید پالسمونمثال: 

 .]3[و  ]2[ پالسمون است کی فوتون و کی نيب ارتباط انيب يبرا ،پالسمون تونیاصطالح پالر

 کار بردهبه تازگیبه كروویو نيزیما با امواج ساخت کربنی و هاي نانولوله شكافتن مانند دیگري هاي روش

 .]7-4[ اند شده

 در متن از اسامی و کلمات انگليسی استفاده نشود. مانند: 

صحیحغلط

 استفاده شده است سولنرم افزار کاماز  استفاده شده است.  Comsolاز نرم افزار 

 در داده شوود.   1به صورت زیرنویس)براي بار اول(  معادل انگليسی هر کلمه به همراه مخفف آنهاي  واژه

 توانيد استفاده کنيد.  مراحل بعد از مخفف کلمه می

 .اشاره کرد 3شيميایی بخار رسوب و 2به تصعيد سيليكون کاربيد توانمی هاترین روش متداول از مثال:

 باشدو انگليسی  چپ چين  ،یرنویس پایين صفحهز.  

 .خ  انتهاي متن که واس  پاورقی و متن است در سمت چپ صفحه باشد -

 شروع شود.  از یکدر هر صفحه  زیرنویسشماره کلمات  -

 باشد. Singleو فاصله بين خطوط باشد  Times New Roman 8 زیرنویسفونت  -

 از منوي هاي پایين صفحه یابا استفاده از عالمت ،صفحه بيفتدکه زیرنویس در سمت چپ براي این -

View  نمایش صفحه را رويNormal هاي باالي کلمه که مربوط به قرارداده و روي یكی از شماره

را در ردیف  All Footnotesو  Footnote Separatorي زیرنویس است دوبار کليک کنيد. سپس گزینه

 يد.چين کن چپرا  نردبانی انتخاب کرده و آنها

 ي بين آنها را با اگر بخواهيد دو کلمه همواره با هم آمده و جدا نشوند، فاصلهCtrl+Shift+Space  .بدهيد

  آن دو را جداناپذیر کنيد. (-)+Ctrl+Shiftتوانيد با  ( بين دو کلمه باشد، می-اگر خ  تيره )

مثل  ها،به آن در مقایسه با سایر جمع سبتکه ن ،هاي با می، جمع با هاهاي دوقسمتی مانند فعلکلمه

کار بعد ولی بدون فاصله بيایند. براي این ،و ... باید جدا ،جمع با ات یا جمع مكسرعربی توصيه اکيد شده

. به چند کنيداستفاده( – Ctrlفشرن همزمان کليدهاي ) از Spaceاز نوشتن قسمت اول کلمه به جاي 

خيال،  هدف، بی خواند، بی شود، می افزار، می افزار، سختها، نرمها،  مرجع شكالمثال زیر توجه فرمایيد: 

  آوردن. دست خاطرآوردن، به کاربردن، به ور، به مند، بهره مند، بهره سيم، عالقه بی  دررو، بی
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Footnote 
2 Silicon Carbide Sublimation 
3 Chemical Vapor Deposition: CVD



 

 

  مجهول بنویسيد. مانند صورت و جمالت را به استفاده نكنيد "ما"حتی االمكان از: 

صحیحغلط

 در این تحقيق نشان داده شده است که .. ایم که ... این تحقيق نشان داده ما در

  هاي زیر: معادل فارسی مناسب و متداول را بياورید. مانند مثال استفاده نشود. یا عربی انگليسیکلمات از 

صحیحغلط

 دسته کالس

 روش تكنيک

 روش متد

 یندآفر پروسه

 سامانه سيستم

 تحليل آناليز

 بند طبقه فایرکالسي

 آزمون تست

 بيشينه ماکزیمم

 کمينه نيمممی

 

 ولی خود پرانتزهوا بوا موتن یوک فاصوله داشوته         هاي داخل پرانتز به پرانتزهاي قبل و بعد بچسبد،مطلب

 باشند.

 هاي عربی  ي آخر واژههاي فارسی به ي تبدیل شود، مثل: بویيدن، رویين، پایين، آیين. همزه ي واژههمزه

شوود،  ي روي ه در آخر کلمه به ي بدون فاصله تبودیل موی  شود، مثل: امال، انشا، ابتدا، انتها. همزهحذف 

 ي من. مثل: خانه

 ها ها و بخش هاي فصل عنوان   

 داشوته باشوند  هاي پيشوين فاصوله    ر با جملههاي بعد و کمی بيشت ، اندکی با جملهبا روش زیرها  عنوان -

  به تنظيمات مجدد نيست(، نياز شود استفاده می style)اگر از 

Format  Paragraph  Spacing  Before  

      After   

در انتهاي صفحه قرار نگيرند، باید حداقل یک خ  بعد از آنها باشد و یا به صفحه بعود منتقول    ها عنوان -

 :يدمتصل به بعد کنها را به شكل زیر  براي اطمينان از این وضعيت، فرمت عنوان شوند.

Format  Paragraph  Line and page breaks   Keep with next  
 ها نباید عالمت :، ؛ یا عالمت دیگري وجود داشته باشد.ها یا بخش فصلها  درعنوان -

6-12 

3-6 



 

 

 مثالً شكل سووم از فصول اول را بوه صوورت       ... بدهيد، ها و جدول  ها، شكل  ها، ها را به عنوان شماره فصل

 یسيد.بنو(3-1شكل)

 هوا یوا    شورح زیرنوویس شوكل    قلمها داراي باالنویس باشند. ها باید داراي زیرنویس و جدولي شكلکليه

از متن باشد، با متن گزارش فاصله داشته و عرض آنها کمتر از خطووط موتن    کوچكترها  باالنویس جدول

هواي   هاي شوكل  كان اندازهها در وس  صفحه قرارگيرند، تا حدام . شكل)حاشيه بيشتر داشته باشند( باشد

 توانيد به طریق زیر عمل کنيد: می پاراگرافمشابه یكسان باشند. براي کم کردن عرض 

 

Format  Paragraph  Indentation  Left 

       Right   

 

یوک جودول    هواي خانوه چوپ در  بوه   راسوت  اند، به ترتيوب از هایی که از چند قسمت تشكيل شدهشكل -

سوپس   .بدهيود  شوكل زیر  شرحدر  را شرح هر قسمت به آنها، دماره دادن با حروف ابجبا ش و هدادقرار

 به ترتيب زیر از بين بروند:جدول  دورهاي خ 

Format  Borders and shading  Borders  None 
 ها اشاره شود. ها و پيوست ها، جدول ي شكلدر متن گزارش باید به کليه 

 اند، در زیرنویس شكل، باالنویس جدول، یا هر  شده  یی که از جایی گرفتههاها و جدول ي شكلمرجع کليه

 ردیف مرتب  جدول بياورید.

 که در معادله باید رعایت کرد: مواردي 

 Wordافزار  نرم Equationاز  ها نباشد. ایپ شود و کپی تصویري از مقالهت  MathTypeها حتما با معادله -

 .براي نوشتن معادله استفاده نكنيد

 .معادله ها در همه جاي متن یكسان باشد اندازهفونت و  -

 آن در انتهاي سمت راست خ  قرار داشته باشد، مثل: يچپ صفحه و شماره در سمتمعادله باید  -

xe
xf




1

1
)(  (1-2)  

داخول معادلوه   در  ،ي قلم معادلوه براي سهولت تغيير اندازه انگليسی متن باشد. قلم، برابر هامعادله قلم -

Size  Define…  ( در آورده و ردیوف  12ي دلخوواه ) را باز کرده عدد ردیف نخست جدول را به انودازه

% در نظر بگيریود. در ایون صوورت بوا تغييور      111% و 181%, 77/41%, 33/85دوم تا پنجم را به ترتيب 

  .ماندها استاندارد باقی مینسبت اندازه ،ي قلم ردیف نخستاندازه

تا متناسب با موتن   ،} و ... خود معادله استفاده کنيدآکالت, ، [ کروشه, )، پرانتز, از هارنوشتن معادلهد -

0.5-1 cm 

0.5-1 cm 



 

 

یا پررنو    1ها خوابيدهاشيد که خيلی از پارامترهاي معادلهداخل آنها کوچک و بزرگ شوند. دقت داشته ب

  .شته شوندنونيز حتماً باید مشابه داخل معادله  هاههستند، که در بيرون معادل

 باید به دقت تعریف شوند.در متن  ي پارامترهاي معادلهکليه 

  هامرجع 

در انتهواي گوزارش بيایود.    ها به ترتيب ارائه، شماره ترتيب خوورده و شورح آنهوا    فصل يکليه هايمرجع - 

قبول یوک    کلموه بوا    گذاشته و قبل از نقطه یا کاماي جمله قراردهيد. مرجع حتماً []جع را داخل شماره مر

 باشد. فاصله داشته

-ذکور مرجوع  اید،  ی را بياورید، که خود آنها را در دست داشته و واقعاً از آنها استفاده نمودههایتنها مرجع -

 دهيد. در صورت نياز به همان کتاب یا مقاله ارجاع  ها صحيح نيست، ها یا کتاب سایر مقاله هاي

ي ابتودا و  ، شماره صوفحه  .Vol نام مجله،نویسنده، عنوان مقاله،  نام دارايمطابق مثال   حتما بایدجع مر -

 :فرمایيد دقتدو مثال زیر  انتها و سال انتشار باشد. به

[1] M. Nourian and N. Ahmadi, “How to write a report,” J. Writing Science, vol. 10, 

pp. 13-17, 2005. 

[2] M. Nourian, N. Ahmadi, and R. Moghimi, Report and thesis writing, 2
nd

 Ed., Academic 

Press, USA, 2006. 
 

اگر داراي چند نویسونده اسوت،    .آیدمی andبين نام آنها فق   ،که مقاله داراي دو نویسنده است در صورتی -

 کليه مولفين حتمواً بایود   . فراموش نشود اسامیآیدمیباهم  andبين آنها کاما آمده و آخرین نویسنده کاما و 

بويش از   صورتی که تعداد نویسندگاندر  .et alاستفاده از ) صحيح نيست .et alدر مرجع بياید و استفاده از 

 .(، مجاز استنفر باشد 5

توانيود از روش   علموی موی   هواي هبراي مخفف کردن نام مجلو عنوان مجله به صورت مخفف نوشته شود.  -

 استفاده کنيد. IEEE هايهمجل

 کنيد.  Italicها را کتابعنوان  بهتر استندارد.  م کتاب نيازنا گيرد. ولیقرارمی ”, “خل عنوان مقاله در دا -

هوا بوراي ایون     مجله .noارائه  بنابراینخورند،  علمی شماره صفحه پشت سرهم ساالنه می هاي مجلهاکثر   -

هيود. در صوورتی کوه    بد هوا دهيد باید براي کليه مرجوع  را می .noواجب نيست. در صورتی که  ها نوع مجله

 هم ضروري است. .no آوردنباشد، مجله شماره مسلسل نخورده
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Italic 



 

 

در صورتی که فایلی را ایميل می زنيد، استاد راهنما براي نشان دادن تغييرات اعمال شده، ابزار 

track changes  منوي را درReview  فعال می کند و باnew comment  توضيحاتی را در کنار متن

 ند که بعدا قابل حذف کردن است.اضافه می ک

 تغييرات مثل زیر قابل مشاهده است.

 
براي اعمال توانيد آنها را حذف کنيد و  براي حذف کامنتها با کليک راست کردن بر روي آن می

 کنيد. acceptباید آنها را با کليک راست کردن بر روي آنها تغييرات 

 ه )رساله( به رن  آبی نوشته شده است را حذف کنيد.نام تمام جمالتی که در فرمت پایاندر پایان، 


