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:مقدمه

و روشهاست اصول شناخت مستلزمكه عملي است، مانند هركار ديگري تحقيق  كردنو قبول وپژوهشگر با فراگرفتنو قواعد

و مفيد در ساية نتايجبهو دستيابي خويش تحقيقاتي دستاوردهايبه بر اعتبار بخشيدن، عالوه اصول آن و كاوش جديد  جستجو

و بي چهفهوق مستمر به، يا پيشينيها خطا ترميم بسا و دانشجويانو پژوهشي آموزشي در نظامهاي. يابد نيز توفيق ديگران خود

و دكتر كارشناسي هاي دوره التحصيالن فارغ  واحدي ها در نظام دوره اين. شوندمي پژوهشگر شناخته عنوانبه تخصصييا ارشد

اي عالي آموزش ومي تمام تحصيلي نامة يا پايان رساله با تدوين واحد درسي تعدادي ازگذراندنپس ران در و شود در كنار مقاالت

 ، در التحصيل فارغ قرار دادن براي مالكيكه است تحصيلي نامة پايان همين تاليفاتي كه دانشجو در طول تحصيل توليد نموده

ايته اساسي هدف لذا. شودميبو كشور محس محققان زمرة  ستاندارد نمودناو جامع الگوييبه، دستيابين دستورالعمليه

��. است ارشدي كارشناسيها نامه پايان تدوين چارچوب

������������������������� 
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ها) الف و ترتيپايبخش ب آنهايان نامه

هايپا وكهييان نامه مي تحوتوسط دانشجو تهيه بان بخشيا.ر باشديزيها بخشيد حاويبا، گردديل بهيستيها
ز،ب ذكر شدهيترت تهير تنظي در و .باشنده شدهيم

 صفحه سفيد�
)يارياخت( صفحه بسم اهللا�
 صفحه انحصار اثر�
)1پيوست( مطابق با روي جلد- فارسي صفحه عنوان�
)3 پيوست( كارشناسي ارشد صورتجلسه ارزيابي پايان نامه صفحه�
)يارياخت(ميا تقديصفحه اهدا�
و تشكريصفحه تقد� )يارياخت(ر
و7تا4به همراه{) بدون زير نويس( كلمه300حداكثر( چكيده فارسي� } كليد واژه در رساله دكتري15تا7 كليدواژه در پايان نامه ارشد

فرعين اصليشامل عناو(: فهرست مطالب� پيو عناو) فهرست مأخذ( فصل ها، عنوان كتابنامهيو هاين )وست
)ر صورت وجودد(فهرست جدول ها�
)در صورت وجود(فهرست شكل ها�
و اختصاراتيفهرست عال� )در صورت وجود(م
)مقدمه(پيشگفتار�
يمتن اصل�
و مأخذ� )4پيوست( منابع
)فارسي به انگليسي سپس انگليسي به فارسي( نامه واژه�
هايپ� )در صورت وجود(وست
كل)Abstract( چكيده التين� هايبه همراه نيتاليدواژه
)2وستيپ( مطابق با پشت جلد-يسيصفحه عنوان انگل�
 صفحه سفيد�
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 وه نگارشيش)ب
و مشخصات پايان نامه نگارش لطفا در ايتصرقواعد .ت شوديرعادقيقان دستورالعمليح شده در
و چاپ.1 بايپايه قسمتهايكل: كاغذ رويان نامه سفيد يم)A4 كاغذ(21*7/29ابعاد كاغذ.پ گردديتادي كاغذ

رويتمام. باشد تاي كاغذي متن ها ميك رو . شوديپ
يا لوتوس  ) 14Nazanin( يكنواخت با فونت نازنين،نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن فارسي:قلمو اندازه نوع.2
 )14Lotus (قلم،و در متن انگليسي Times New Roman تي. مي باشد12 فونت ، عناوين14تر عناوين بخشها فونت

و جداول فونت نازنين13،12،11زيربخشها فونت تيتر به ترتيب با پاورقي انگليسي ذكر. ايتاليك باشد13 ،عناوين شكلها
و10فونت قلم مربوطه با  . از سمت راست12فونت قلم مربوطه فارسي با ذكر پاورقي از سمت چپ

حايفاصله گذار.3 د:يه بنديشو ا در سطرها فاصلهام، استLine=5/1ان نامه برابريپاير تمامفاصله سطرها
واژگان كليدي يك خط با متن چكيده فاصله داشته. باشديم Wordنرم افزار در single متر معادلي سانتيك ده برابريچك
و حاشي سانت3يمساوصفحات متنو بااله سمت راستي حاش.باشد پاي متر و ميسانت5/2ن برابرييه سمت چپ ي متر
باين حاشيا.باشد پايه ها هاي كه در برخيدر صورت.ت شوديان نامه رعايد در سرتاسر جدي موارد اندازه شكل ازاا ول بزرگتر
وي داخل حاشيفضا ميه رعايحاش) بصورت تاخورده(A3ا با استفاده از كاغذيه ها باشد، با كوچك كردن آنها . گردديت
 يا با حروف ...پنج، شش، چهار،: حروف ماننداب)يان نامه تا اول متن اصليپااز اول(ني آغاز صفحات:يشماره گذار.4

ميعنين صفحهياول(. مي شوندشماره گذاريابجد ازي صفحات متن اصليتمام).دباشي صفحه عنوان بدون شماره  كه
ميمقدمه بايا فصل نخست شروع هاصيشماره گذار. شونديد شماره گذاري شود،  شكل،يا محتويفحات شامل صفحه
پاجد و نيول، منابع ميوست . گردديز

و عنوان فصل ذكر مي شود� و در سمت راست شماره :مثال. شماره صفحه در باالي هر صفحه سمت چپ قرار گرفته

57 ميانگين پذيري داخلي جبرهاي باناخ.2فصل

.فاصله خط تا انتهاي بااليي صفحه سه سانتي متر باشد
ز و هايبخش ها و شمارهي شوند، بطوريميبه عدد شماره گذارنيز ربخش آن كه شماره فصل در سمت راست بخش بعد از

: آورده شود مانند
زيب.3-2-4 . است3از فصل2 از بخش4ربخشيان كننده
. است3 از فصل2 از بخش4بخش زيراز1 جزءان كنندهيب.1-4-2-3يا

ها- و شكل هاي تمام:جدول ها با)هايرها، نمودارها، منحنيتصو( شكل كيو جدول ها تهيفيد با به.ه شونديت مناسب
ا كپيگونه باشكيتمام. برخوردار باشديه شده از آنها از وضوح كافيتهي كه و جدول ها ب ظهور در هر فصليد به ترتيل ها

هايمثأل برا، شونديشماره گذار هاي، برا…و2-2و1-2، جدول2 فصلي جدول و2-3و1-3، جدول3 فصلي جدول
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زيعنوان جدول ها در باال. ذكر شود… و عنوان شكل ها در آوردهي از مرجعيا شكليچنانچه جدول.ر آنها ذكر گردديآنها
كليهمچن.ا شكل ذكر گردديشده است، مرجع در عنوان جدول  و جدول ها در متن ارجاع شده باشدين الزم است به .ه شكل ها

زيسيپانو.5 مي، توض داشته باشديح خاصياز به توضيندر متنا واژهيك عبارتيكهيدر صورت:سيرنويا  توانيح را
ز اين صورت عبارتيادر.س در همان صفحه ارائه نموديرنويبصورت چپيا واژه توسط شماره و سمت بصورت كوچك در باال

شديآن تا زهپ بي توض،سيرنويو در .شدا ذكر آن شماره ارائه خواهدح مربوط
الت.6 التيو در پانوين در متن به خط فارسيالتي همه نام ها:ين در متن فارسيدرج لغات خطي(نيس به ا به
م Times New Romanمقل10 با فونت)ياصل . شودينوشته
ر.7 هاياضيروابط و به ترت:و فرمول ميبي فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه بهيĤي كه در متن ند، در داخل پرانتز

مي شوند، به طوريميعدد شماره گذار و شماره فرمول بعد از آن آورده . شودي كه شماره فصل در سمت راست
ز :ريطبق نمونه

)1-5(F= ma 
ب . از فصل اول است5ان كننده رابطهيكه
و مأخذ.8 و فهرست منابع :نحوه ارجاع در متن

ميه منابعي الزم است در متن به كل از. رد اشاره شوديگي كه مورد استفاده قرار  نقل شود،يك منبع مطلبيچنانچه در داخل متن
ا ميبالفاصله پس از خاتمه جمله كروشه مي باز و مرجع ذكر به. گرددي شود زيكينحوه ارجاع در متن مي از دو روش : باشدير

ميبيمراجع به ترت• ا. شونديميگذار ند شمارهيآي كه در متن وين روش مراجع به ترتيدر ب شماره در فهرست منابع
شدمأخذ .ذكر خواهد
نو• آنيذكر منبع با ارجاع به نام و سال انتشار ,Taylor(: مثاليبرا. باشديمسنده در)2005 به،ن روشيا،  مراجع
نويب حروف الفبايترت ممنابعسنده در فهرستي نام هر. گرددي ذكر كهك از دو روش، الزم استيدر صورت استفاده از
شيجزئ و منيات واوه ذكر شيكي مراجع منطبق بر در فهرستبع در متن هاي از و شناخته شدهيوه در اين آيين نامه(. باشد معروف

.)ذكر منابع به روش انجمن رياضي آمريكا مورد تاكيد است

پا.9 : ان نامهيمشخصات جلد
. باشديم)نگوريگال(يمتر با روكش چرم مصنوعيليم3تا2 با ضخامت جنس جلد از مقوا-
و علوم كامپيوتررنگ جلد- ازعبارت به ترتيب براي رشته هاي رياضي، آمار و:است ، قهوه اي  زرشكي

ا .يسرمه
ن- . است متن متر بزرگتر از قطع كاغذيم سانتيقطع جلد
ها- و انگليسي( جلدو پشتيروينوشته اي( حك شدهبصورت) فارسي و يا ترجيحا سيلك نقره م) زركوب .گردديچاپ
:ان نامهيپايكينسخه الكترونمشخصات.ج
بر مي بايست دانشجو-1 پاي نسخ چاپتهيهعالوه پاآنيكيان نامه خود، نسخه الكتروني از نايعان نامهيشامل متن كامل

. را تهيه نمايد رسيدهات داورانيهبه تاييدكهيي نهايمنطبق با نسخه چاپ
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با pdfدر قالب فرمت پايان نامه نسخه الكترونيكي پايان نامه عبارت است از فايل كامل-1-� در پايان نامه فايل كامل همراه
و يا  ). CD درون دو فايل(CDبر روي يك Wordقالب فرمت 

از-2-2 پا نسخه الكترونيكي پايان نامه عبارت است فاي ان نامه بصورتيمتن كامل فايو pdfل در قالب فرمتيك ليك
  ). CD دو فايل درون( CDكيي بر روFarsi Tex يا X-Persian كامل در قالب فرمت

و ارسالي، پيوستها، مراجع، فايلهاي مربوطه همچون-3 و Power Pointمتن پايان نامه، مقاالت استخراجي ... هاي ارائه شده
.بايد در نسخه الكترونيكي به انتهاي پايان نامه ضميمه گردد

هاپايان نامه.د  بين الملليدوره
هايليالت تكميان تحصيدانشجو زيپابه ارائه كه موظفن الملليبي دوره ، عالوه بر موارد ذكر باشنديميسيان انگلبان نامه به

و شده در باال در خصوص زالزم است، ان نامهيپادر نحوه ارائه اطالعاتمشخصات :ندي توجه نمازينريبه موارد
)سمت راست(يصفحه عنوان فارس•
كليده فارسيچك• )سمت راست(يدواژه فارسي همراه با
سمت(.)ز در صفحه عنوان درج شوديندوره مشترك، آرم دانشگاه سمنانالزم است عالوه بر آرم دانشگاه(يسي عنوان انگلصفحه•

)چپ
كليسيده انگليچك• التي همراه با چپ(نيدواژه )سمت
روسمنانآرم دانشگاه تنها اما، باشديميسي جلد همانند صفحه عنوان انگليرو• .)چپسمت(. آن درج گرددي در

ها.ه :پيوست
و روي جلدصفحه عنوان فارسي:1پيوست
و پشت جلدانگليسيصفحه عنوان:2پيوست
 ارزيابي پايان نامهصفحه:3پيوست
و مĤخذ:4پيوست  نمونه معرفي منابع
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و روي جلد:1پيوست  صفحه عنوان فارسي

و علوم كامپيدا )zar Bold 14فونت( وترنشكده رياضي، آمار

)zar Bold 14فونت()گرايش(رشته  . . . ( . . .) كارشناسي ارشد/دكتري پايان نامه براي دريافت درجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)zar Bold 16 فونت()پايان نامه در اينجا نوشته شود/رسالهعنوان(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)zar Bold 14فونت(:توسط
)zar Bold 16 فونت()نام كامل نويسنده در اينجا نوشته شود(

)zar Bold 14فونت(:)اساتيد راهنما(استاد راهنما
د( )zar Bold 16 فونت()ر اينجا نوشته شود نام كامل استاد راهنما

)zar Bold 16 فونت(:)اساتيد مشاور(استاد مشاور
)zar Bold 16 ونتف()نام كامل استاد مشاوردر اينجا نوشته شود(

و سال )zar Bold 16 فونت( ماه
 1391 مهر: مثال
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)يسيصفحه عنوان انگل(:2پيوست

Semnan University 

Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science 
)15فونت Times New Roman Bold قلم(

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the  
Requirements for the Degree of . . . (M.Sc.) / . . . (Ph.D) in . . .(…) 

)16فونت Times New Roman Bold قلم(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

: Invariant Operators on Some of Banach Algebras)مثال(
)16فونت  Times New Roman Bold قلم(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

By:                                               )قلم Times New Roman 14فونت(
Author Name                                       ) قلم Times New Roman 16فونت(

Supervisor:                                             )قلم Times New Roman 14فونت(
Supervisor Name )قلم Times New Roman 16فونت(

Advisor: )قلم Times New Roman 14فونت(
Advisor Name  )قلم Times New Roman 16فونت(

)16 فونت  Times New Roman Boldقلم( 2012
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 پايان نامه كارشناسي ارشد/ رساله دكتري صفحه صورتجلسه ارزيابي:3پيوست

»����� ��	�
 «

»��» ... ارزی������ر�
����	
 �����:

��اد��و�م��دا"! ���: �م  و()ا'&:%$�ر# :ر+*�
: 2ر1 د6ع: ی�ن �3 2ر1 0/�.- ,�

»«:...�78ان

( ...=> ارز+;��� :(
از: مردود--99/15تا14: قابل قبول99/17تا16: خوب--99/18تا18: بسيار خوب--20تا19: عالي( )14كمتر

������������������������� 

�$@Aرا ا�BCد ��اد����و �م  دا�EF،: �م �GHIJ:،ء�LMا:
�NOور ا�BCد ��اد����و �م  دا�EF: �م �GHIJ ا�LMء:، ،:

������������������������� 
:هيات داوران

��اد��-���و �م  دا�EF،: �م �GHIJ:#Fدا ا�LMء:، از ،:
��اد��-٢��و �م  دا�EF: �م �GHIJ ،:#Fدا ا�LMء:، از ،:

��اد��-��و �م  دا�EF: �م �GHIJ ،:#Fدا ا�LMء:، از ،:
 رئيس دانشكده دانشكده تحصيالت تكميليمدير

 امضاءو مهر امضاءو مهر
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و مĤخذ:4پيوست روش( ذكر منابع :)AMSبه

• Journal article :
FIRST AUTHOR’S  NAME, SECOND AUTHOR’S  NAME, ..., FINAL AUTHOR’S NAME,        

 “Article  Title,”  Journal  Title  (Abbreviated  Appropriately) Volume Number (Publication  
Year) 

no.  Issue Number, Page Range . 
 BAHLS, P. and  SMITH, T.G.,  “Rewriting  systems  and  orderings  on  Artin  monoids,”  In �

ternat.  J. Algebra Comput. �� (���	) no. �, ��–	� . 
 
• Book : 

 FIRST AUTHOR’S  NAME, SECOND AUTHOR’S  NAME, ..., FINAL AUTHOR’S NAME, 
Title  
 of Book. Publisher Name, Publisher Location (City, and State or Nation if the City is Small), 

Publication Year . 
 BAHLS, P.,  The Isomorphism Problem in Coxeter groups. Imperial College Press, London, 

����.

• Chapter  from a book : 
 FIRST AUTHOR’S  NAME, SECOND AUTHOR’S  NAME, ..., FINAL AUTHOR’S NAME,  
 “Title of Chapter,” in  Title  of  Book, FIRST EDITOR’S  NAME, SECOND EDITOR’S  
NAME,  
 ..., FINAL EDITOR’S  NAME (eds.).  Publisher Name, Publisher Location (City, and State or  
 Nation if the City is Small), Publication Year . 
 RICHARDSON,  L.,  “The consequences  of  poetic representation: writing the other,  writing 
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