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 سمه تعالیب
 سمناندانشگاه 

 مهندسی شيمی، نفت و گازدانشکده 

 

  نامه هاي تحصيالت تکميلیپایانتدوین نحوه دستورالعمل 
 

 مقدمه
 نامده ادای تيالدیتک تکمی د     پایدان  تدووین سازی تهیه و  انبه منظور بهبود کیفیت و یکساین دستورالعمل 

اجدرای ایدن   . ع م  تهیه شوه اسدت دستاورد  هتر از اینبرای فراام آوردن امکان استفاده ب (ارشد و دکتري)

 .الزام  استدکتری تخالال  ارشو و  دستورالعمل برای ک یه دانشجویان
 

 نامهپایان محتوي
 :ذیل تشکیل شوه استبخشهای  از (رساله)پایان نامه ار 

 

 :مشخصات جلد صحافی مطابق نمونۀ پيوست  به شرح زیر – 1
 سط چین، ومنانسآرم دانشگاه ، سطر اول -
 وسط چین ،(41 نازنین فونت) مهنوس  شیم ، نفت و گازدانشکوه  ،سطر دوم -
 وسط چین ،(41نازنین فونت ) گرایش تيالی  نام  ،سطر سوم -
 خال  ،سطر چهارم -
 وسط چین ،(41نازنینفونت ) دکتری رسالهنامه ارشو یا پایانپنجم،  سطر  -
 خال ، سطر ششم و افتم -
 .واژه شامل حروف ربط و اضافه باشو 12عنوان حواکثر حاوی  ؛وسط چین، (12فونت ) عنوان  ،سطر اشتم -

 دو سطر فاص ه  -
 وسط چین، (41فونت )نام و نام خانوادگ  دانشجو   -
 ،وسط چین(41فونت )نام استاد راانما و مشاور -
 وسط چین، (41فونت )سطر ماقبل آخر شامل ماه و سال  -

 

 هاي زیر باشد روي جلد یکی از فونت د استفادهفونت مور: توجه
 میترا یازر، نازنین، لوتوس  -
 بویه  است استفاده از فونتهای فانتزی مجاز نیست -

 

 (مطابق شکل پيوست)عطف جلد  - 2
 با بزرگترین فونت ممکن (رساله)پایان نامه ختصه عنوان   -
 (41فونت )نام و نام خانوادگ   -
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 (41فونت )سال  -

cm 3 
 

 (رساله)پایان نامه ختصه عنوان 

 نام و نام خانوادگ 
 

cm3 
 

 

 صفحه عنوان داخل جلد - 3
 :مشخالاک صفيه عنوان مطابق نمونه پیوست به شرح زیر است

 وسط چین ،سمنانآرم دانشگاه  ،سطر اول -
 خال  ،سطر دوم و سوم -
 وسط چین ،(41فونت )" شتهر دکتری رساله" یا" نامه کارشناس  ارشو رشتهپایان"سطر چهارم -
 وسط چین، (12فونت ) (رساله)پایان نامه  عنوان -

 سه سطر فاص ه -
 وسط چین ،(41فونت )نام و نام خانوادگ   -
 دو سطر فاص ه -
 وسط چین ، (41فونت ) "راانما (ان)استاد" -
 راانما (ان)نام استاد -
 ، وسط چین(41فونت ) "مشاور( ان)استاد" -
 مشاور( نا)نام استاد -
 وسط چین ، ماه و سال، (41فونت )سطر ماقبل آخر  -

 

 صفحۀ تصویب نامه -4
 .شودفرم مالوب دانشکوه پس از دفاع در اختیار دانشجو قرار داده م صفيۀ تالویب نامه مطابق 
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 مهندسی شيمی، نفت و گازدانشکده 

 گرایش
 
 

 (دکتري رساله)پایان نامه 
 
 

 

 

دانشجویان دانشکده ( رساله دکتری)نحوه تدوین پایان نامه 

 مهندسی شيمی دانشگاه سمنان 
 
 

 

 

 محمدرضا سرسبيلی
 
 
 
 
 
 

 

 3129 مرداد
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  مهندسی شيمی، نفت و گازدانشکده 

 رشته  (دکتري رساله)پایان نامه 
 
 
 

دانشکده  دانشجویان (دکتری رساله)پایان نامه نحوه تدوین 

  سمناندانشگاه  مهندسی شيمی
 
 
 

 ضا سرسبيلیمحمدر
 

 

 

 راهنما  اناستاد

 دکتر 

 دکتر 

 

 مشاور اناستاد

 دکتر 

 دکتر 
 

 

 

 1322 مرداد
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 اظهارنامه صفحه -5
 :رسوبه امضاء دانشجو م شوه، نامه به صورک زیر تهیه اظهارصفيۀ 

 

 نامه اظهار
 

 :(رساله)پایان نامه عنوان 
 

 دانشگاه مهنوس  شیم  دانشکوه          دوره دکتری رشته یدانشجو            اینجانب 
تيددت                                                                                        پایددان نامددهنویسددنوه  سددمنان
 :موهو م  شعمت      یراانما
 .ستبرخوردار ايت و اصالت توسط اینجانب انجام شوه و از ص (رساله)پایان نامه تيقیقاک در این  -
 .شوه است داستنااستفاده جع مورد رقان دیگر به مقاز نتایج پژواشهای مياستفاده  در -

ادی  ندوع   بدرای دریافدت   یگدری  تاکنون توسط خود یا فرد د (رساله)پایان نامه این ب منورج در المط -
 .ه استنشو ارائه ی جا بهازی یمورک یا امت

 " سمناندانشگاه "ام نبا مقاالک مستخرج  و است سمنانبه دانشگاه متع ق ک یه حقوق معنوی این اثر  -
 .به چاپ خوااو رسیو " Semnan University"و یا 

 تاثیرگذار بدوده اندو در   رسالهپایان نامه یا ج اص   یافرادی که در به دست آمون نتا محقوق معنوی تما -
 .ه استرعایت شوآن مقاالک مستخرج از 

اسدتفاده   (یا بافتهدای آنهدا  )زنوه ، در مواردی که از موجود (الهرس)پایان نامه ک یه مراحل انجام این در  -
 . شوه، ضوابط و اصول اختق  رعایت شوه است

، در مواردی که به حوزه اطتعاک شخال  افراد دسترسد   (رساله)پایان نامه در ک یه مراحل انجام این  -
 . ت شوه استیافته یا استفاده شوه، اصل رازداری، ضوابط و اصول اختق انسان  رعای

 
 تاریخ 

 دانشجو يامضا
 

 

 مالکيت نتایج و حق نشر
  ها و راي، نرم افزانه، برنامه هاي رایامقاالت مستخرج)ن آکليه حقوق معنوي این اثر و محصوالت

اینن مطالنب بایند بنه نحنو مقتضنی در        .است سمنانبه دانشگاه متعلق ( تجهيزات ساخته شده

 . توليدات علمی مربوطه ذکر شود

 نيستبدون ذکر مرجع مجاز  (رساله)پایان نامه  اینستفاده از اطالعات و نتایج ا. 
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 صفحۀ چکيده فارسی -6
 راست چین ،(41فونت )  "چکیوه"ک مۀ  -
 :شودو با مشخالاک زیر تهیه م  (41فونت )چکیوه در قالب یک پاراگراف واحو در حواکثر یک صفيه  -

 واحو یکفاص ه خطوط  -       
 مترسانت  5/1حاشیه اا در باال، پایین و لبه بیرون   -       
 مترسانت  3حاشیه مربوط به لبۀ عطف  -       
 :شونواا با یک سطر فاص ه از متن با مشخالاک زیر آورده م ک یو واژه -
 :(Bold) به صورک توپر "ااک یو واژه"ک مه  -      

 اا به صورک الفبای چیومان واژه - 
  7اا حواکثر واژه تعواد - 

 باشنومتفاوک اای عنوان واژهبا تا حو امکان اا واژه - 

 صفحه بعد از چکيده مخصوص دانشجویان دکترا-6-1
لیست مقاالک مربوط به فعالیت دانشجویان دکتراو خروج  از کارادای پژواشد  در دوران تيالدیل آورده    

 .شود

 

 صفحۀ سپاسگزاري -7
مشخالاک امان در صورک درج، حواکثر یک صفيه با اما اختیاری است  (رساله) پایان نامهدرج این صفيه در 

 .فونت و حاشیه صفيه چکیوه باشو

 :توجه

  . و غيره پرهيز شود "بسم اهلل"، "تقدیم به"عنوان  بااز درج هرگونه صفحه دیگري ( الف

تایپ ( و روپشت )به صورت دورو  (رساله)پایان نامه از این صفحه به بعد کليه مطالب ( ب

 .شود

 (عنوان آن وسط چین باشو) فهرست مطالب -8

 .هرست مطالب امراه با شماره عنوان و زیر عنوانها به صورک زیر نوشته شونوف
 زیربخشزیرزیربخش              بخش   فالل

 3       -    1-      1         -     1 
 ومزیر بخش چهارم و زیرزیر بخش دیعن  فالل سوم، بخش دوم، 

 ه تا حواکثر چهار سطح یا زیربخششمار -
 نقطه چین کم رنگ پر شود باحو فاصل بین شماره فهرست و شماره صفيه  -

 باشو( Bold)عنوان اص   فالل اا به صورک توپر  -

 

 (عنوان آن وسط چین باشو) (اجباري) شکلهافهرست  -2
 :باشو ذیلو شامل موارد از صفيۀ جویو شک ها  شروع فهرست -
 کل، عنوان، صفيهشماره ش 
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 (عنوان آن وسط چین باشو) (اجباري) هافهرست جدول -11
 :باشو ذیلاز صفيه جویو و شامل موارد ولها شروع فهرست جو

 صفيه ،عنوان ،شماره جوول
 

 (عنوان آن وسط چین باشو) (اجباري)فهرست عالئم و اختصارات  -11
 آورده شودولها از فهرست جو بتفاص ه در صفيه پس -
 (اول یونان  بعو التین) داشته باشویومان الفبای  چ -
 .ونر سه ستون مجزا آورده شودمعادل فارس   ومعادل کامل انگ یس   ،عتمت - 

 :توجه

به صورت الفبایی و پس از آن به صورت رقمی  (رساله)پایان نامه ین قسمت ا -

 . شماره گذاري شود( عددي)

 .صورت گيرد( عددي)اري به صورت رقمی شماره گذ( شروع اولين فصل)از این نقطه  -

 

 (رساله)پایان نامه متن پيکربندي  -12
 :گردداز بخشهای مخت ف به شرح زیر تشکیل م  (رساله)پایان نامه ار 

 ل اامیت موضوع و  ااواف عموه تيقیقمقومه شام -4
ای که بررس  منابع شامل مروری بر سوابق مطالعات  و پژواش  به صورک س یس و روان به گونه -1

 . سازد تيقیقاامیت انجام  متوجهخواننوه را  ،کاراای انجام شوه ضمن بیان

 (برحسب مورد)مواد و روشها  -3

مخت ف و توجیه و تفسیر نتایج  که احتماال به ظاار  هاینتایج و بيث شامل نتایج انجام آزمایش -1
 .شوددر آنها مشااوه م تناقضهای  

حل مسئ ه  برای اای و ارائه پیشنهادتيقیق ک   انجام نهای  و گیری و پیشنهاداک شامل نتیجه نتیجه -5
 .و احیانا رانموداای  در راستای تيقیقاک بیشتر در آن زمینه (رساله)پایان نامه مورد بيث 

 منابع - 1

 

 صفحه باشد 211 کارشناسی ارشدپایان نامه متن اصلی در  يهاصفحهحداکثر تعداد : توجه

 

 مشخصات فصلها و متن -13
 .باشو (یا چپ) شروع ار فالل از صفيه رو( الف
 سفیو ه اای اول ار فالل و ک یه صفيه در صفيشماره  درجاز شونو ول  شمارش م اا هتمام  صفي( ب
 (.یعن  شماره صفيه در آنها ظاار نخوااو شو) پرایز گردد( خال )    
 ضمنا شماره و عنوان ار . خوااو بودیک سوم باالی صفيه حوود در صفيۀ اول ار فالل، از شروع مطالب ( ج
 .فالل در این صفيه ظاار خوااو شو    
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 (رساله)پایان نامه  هايهبندي صفح پيکر -14
 حاشیه اا -

 متر سانت  3 - 
 مجاز نیست ااصفيهو کادر در  (Header)استفاده از سرصفيه  -
 در وسط و پایین صفيه بوون پرانتز ظاار شوداا هشماره صفي -

 رعایت شود (رساله)پایان نامه در تمام متن متر سانت  5/4اص ه خطوط ف -

 نوع و انوازه فونت -
 معمول  برای متن استفاده شود 41از فونتهای زر، نازنین، لوتوس یا میترا با انوازۀ   یک -
 باشو امراه با شماره عنوان( Bold)توپر  41عناوین داخل متن با فونت  -

 رفتگ  داشته باشو متر توگراف یک سانت اولین سطر ار پارا -
 اای آیین نگارش زبان فارس  الزام  استرعایت دستورالعمل -
به صورک    استفاده شود تا  Ctrl+Shift+Space شود، م  رود و غیره از دستوربرای تایپ ک مات  ماننو م  -
 .ک واژۀ واحو در متن ظاار شونوی
 

 فرمولها و معادالت ریاضی  -15
 نونوشته شو MS Word Equationبه صورک یکنواخت با استفاده از  (رساله)پایان نامه در تمام  -
شماره گذاری معادالک از راست به چپ و در ابتوای سطری که معادله قرار داد به صورک شماره فالل و شماره  -

 5یعن  فالل سوم معادلۀ شماره  ،(5-3) عنوان مثالبه  ،معادله
 

 واحدها -16
m sیا  m/sبه عنوان مثال یک  از دو حالت ) باشنوبه صورک یکنواخت  SIدر سیستم بایو واحواا  ک یه

در . (1-
   .بتمانع است []معادل آنها در سیستمهای دیگر داخل  ، ذکرصورک لزوم

 

 مشخصات عنوان شکلها -17
 کوچکترواحو  1با فونت متن به انوازۀ به صورک وسط چین ميل قرارگیری در زیر شکل  -
 شماره شکل .شکل: (Bold)توپرشکل و شماره شکل به صورک  واژه -
 شماره شکل  –شماره شکل شامل شماره فالل  - 
 اص ه بین متن اص   و متن زیرنویس شکل سطر ف یک -
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 رونو تغییراک دما در شرایط مخت ف. 1-17شکل 
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 ولها مشخصات عنوان جد -18
 مشابه مشخالاک عنوان و زیر نویس شک هاموارد بقیه  ؛ورک راست چینبه ص ميل قرارگیری در باالی جوول -
 

 :توجه

باید توصيفی گویا و کامل از محتویات آنها عالوه بر شرح موجود در  هاو جدولشکلها شرح  -

 .متن باشد

 .ضروري استدر زیرنویس شکل یا جدول در صورت وجود اختصارات و  عالئم شرح  -

 

 هامشخصات جدول -12
 ونتهیه شو MS Wordحتما در نرم افزار  ااجوول -
 تعواد ارقام اعشاری کمیتهای مشابه یکسان باشو -
 اجتناب شود در جوول از رسم خطوط عمودی -
 باشو ستون اول راست چین و عناوین ستونها وسط چین -
 دیگر مشخالاک جوول مشابه نمونۀ پیوست -
 

  دکتری (رساله)پایان نامه نيوه نمایش جوولها در . 1 -12 جدول

 ستون سوم ستون دوم ستون اول

   
   
   
   

 

 منابع در داخل متن  ارجاع بهنحوه  -21
 .بر اساس شماره دا  در متن شماره مورد نظر در منابع درج گردد -
 

 پيوستها -21
اک کد رعایت ن ،در صورک نیاز. خودداری شود (رساله)پایان نامه در  های غیرضروریپیوستدرج شود از توصیه م 

 :ی استرضرو ذیل
 (4ماننو پیوست ) صورک لزوم دارای شماره رقم  باشودر  -
 (3پیوست )ماننو  ،نيوه ارجاع به پیوستها در داخل متن به صورک پیوست و شماره مربوطه -
 مانندو کدواای   ،گدردد کده بده وضدوح بیشدتر موضدوع مدورد بيدث کمدک کندو          پیوست شامل مواردی م   -
           ادای  اای مورد استفاده، چگونگ  استخراج معادالک و دادهآماری و اواشناس ، داده یجوولهایس ، برنامه نو   
 یف  و غیره  ط   
 عنداوین  "آن اماننو فونت و انوازه  فونت و انوازه که "پیوستها"یک صفيۀ جواگانه در آغاز پیوستها با عنوان  -
 .نمایوا جوا ایر بخشهس ین بخش را ازاست، ا" فالول   
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 منابع -11
 :استفاده از روش الفبای  بر مبنای مولفین و سال انتشار با توجه به مثالهای زیر

 

 مقاله
مج ه  .بررس  مشخاله اای فیزیولوژیک  زیره سبز. 4371. و گ وان  م ،.، شرف ح.زنو الف، کامکار ب، .کاف  م

 .41-31(: 4) 41ع وم کشاورزی و منابع طبیع ، 
 

Board J.E., Kang M.S., and Harville B.G. 1994. Path analysis of the field formation 

process. Journal of Crop Science, 12: 91-112. 

 

 تابک
 .تهران، تهرانچاپ اول انتشاراک دانشگاه . پویوه اای انتقال در نانو. 4375. خسروی م

 
Pomeranz Y. 1987. Modern Cereal Science and Technology. 2

nd
 ed. Wiley, New York. 

 

 و گزارشهاي علمی (رساله)پایان نامه 
 دکتدری،  رسداله . ایز منبع تغذیه خط  در آبیداری قطدره   نمونه سازی جبهه رطوبت  خاک ا. 4311. میرزای  ف

 .مشهودانشگاه دانشکوه کشاورزی، 
 

Jafari N.K. 1994. Construction of shear force measuring system and design. MSc 

Thesis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. 

 

 مجموعه مقاالت همایشها
مجموعده مقداالک اولدین    . مار درجده حدرارک در تالدمیم  گیریهدا    کاربرد آ. 4311. و کریم  م ،.ر.خواجه پور م
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