قًاعد تىظيم پايان وامه برای داوطجًيان کارضىاسی ارضد رياضی
ريی جلد پايانوامه
 .1داًطجَیاى هیتایست تا تَجِ تِ هقطغ تحصیلی ،رضتِ تحصیلی ٍ گزایص هزتَطِ ٍ ّوچٌیي ساایز هطخصاا
تِ تزتیة[ػٌَاى پایاىًاهًِ ،ام استاد یا اساتاداى راٌّواا ً ،اام ًنارًاذُ شداًطاجَا ٍ ساا تحصایلی] رٍی جلاذ
پایاىًاهِ یا رسالِ خَد تٌظین ٍ تز رٍی جلذ آى طالكَب ًوایٌذ.
 .2آرم هؤسسِ آهَسش ػالی تَس تِ طَ  ٍ 4 cmػزض  3 cmدر قسوت ٍسط تاالی جلذ قزار گیزد تِصاَرتی
كِ فاصلِ لثِ اتتذایی آى اس تاال ٍ سوت چپ جلذ  1/5 cmتاضذ.
 .3توام هٌذرجا رٍی جلذ ًسثت تِ دٍ طزف چپ ٍ راست آى تایذ كاهالً در ٍسط قزار گزفتِ تاضذ.
 .4رًگ جلذ در پایاى ًاهِّای كارضٌاسی ارضذ ریاضی خاکستری هیتاضذ.

ترتيب ي آرايص صفحههای داخلی پايانوامه
تواهی هطالة پایاى ًاهِ تایذ رٍی كاغذ  A4هؼوَلی ٍ تِ صَر یکزٍ تایپ ضَد.
 -1صفحِ «تسن اهلل الزحوي الزحین»
 -2صفحِ ػٌَاى شكلیِ هٌذرجا رٍی جلذ ،تا ّواى تزتیة رٍی جلذ آٍردُ هیضَدا
 -3صفحِ هطخصا پایاى ًاهِ
 -4صَر جلسِ دفاع
 -5تزگِ ارسضیاتی پایاى ًاهِ
 -6اظْارًاهِ
 -7صفحِ تقذین شتا فًَت ًَ 14ضتِ ٍ هطالة ایي قسوت ًثایذ اس یک صفحِ تجاٍس كٌذا
 -8صفحِ سپاسنشاری شاًتخاب ًَع فًَت در صفحِ سپاسنشاری ٍ تقذین اختیاری است .اها پیطٌْاد هیضاَد اس
فًَتْای هؼوَلی هاًٌذ لَتَس ،سرً ،اسًیي یا غیزُ استفادُ ضَدا
 -9صفحِّای فْزست هطالة تا فًَت  12تٌَیسین؛
 -10صفحِّای فْزست جذٍ ّا شدر صَر ٍجَد حذاقل یک جذٍ در پایاى ًاهِا؛
 -11صفحِّای فْزست ًوَدارّا؛
 -12صفحِّای فْزست ضکلّا شدر صَر ٍجَد حذاقل یک ضکل در پایاى ًاهِا؛
 -13هتي اصلی
 -14پیَستّا
 -15چکیذُ اًنلیسی
 -16صفحِ ػٌَاى اًنلیسی
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عطف پايان وامه
رٍی ػطف پایاى ًاهِ شقطزپزٍصُ صحافی ضذُا فقط ػٌَاى پازٍصُ ٍ ًاام داًطاجَشیاىا ٍ ساا آى تاا حازٍف

كَچک سركَب گزدد .اگز ػٌَاى پازٍصُ رٍی ػطاف جاا ًوایگیازد ،هایتَاًیاذ ّواِ ػٌاَاى را رٍی ػطاف
ًٌَیسیذ.ضکل سیز ًوًَِ ای اس آى را ًوایص هیدّذ.
ًام پایاى ًاهِ – ًام داًطجَ  -سا تحَیل پایاى ًاهِ
صفحههای اصلی
صفحِّای اصلی هیتایست تِصَر سادُ تایپ ضَد .ضوارُگذاری صفحِّای اصلی تِصاَر اػاذاد فارسای ش،2 ،1
... ،3ا است كِ تایذ اس دٍ طزف كاهالً در ٍسط صفحِ قزار گیزد.
در صفحا اصلی طَ ّز سطز ٍ 16 cmفاصلِ سطزّا اس یکذینز یک ٍ رتغ خطش1/15ا در ًظز گزفتاِ ضاَد .هاتي
آى تا فًَت  13تاضذ .فاصلِ ّز سطز اس سوت راست كاغذ  ٍ 3cmاس سوت چپ 2cmتاضذ ٍ فاصالِ اٍلایي ساطز اس
تاالی صفحِ ٍ 3cmفاصلِ آخزیي سطز اس پاییي صفحِ  2/5cmتاضذ .سطز اٍ ّز پاراگزاف تایذ تِ اًذاسُ  0/6cmتا
 1cmتَرفتنی داضتِ تاضذ.
فًَت استفادُ ضذُ در تواهی هتي پایاى ًاهِ تایذ یکساى تاضذ .داًطجَیاى هیتَاًٌذ تِ دلخَاُ خَد یکی اس فًَتّای
هؼوَلی ،هاًٌذ سر  BZAR 13یا ًاسًیي  B Nazanin13را اًتخاب كٌیذ.

وکات تکميلی در وگارش پايان وامه
در اداهِ ،تِ تَضیحاتی هیپزداسین كِ تایذ در توام پایاى ًاهِ تِ آًْا تَجِ ضَد.
ّ -1وِ هٌحٌیّا ٍتصاٍیز ٍ اضکا ٍ ًوَدارّا ٍ جذاٍ تایذ ضاوارُ داضاتِ تاضاٌذ .ضاوارُگاذاری جاذٍ ّاا ٍ
ضوارُگذاری اضکا تِ صَر جذاگاًِ اًجام هیپذیزد .تواهی هٌحٌیّاً ،وَدارّا ،تصَیزّا ،تزسینّا ٍ غیازُ
تحت ًام «ضکل» ضوارُگذاری هیضًَذ .تزای ضوارُگذاری جذٍ ٍ ضکل تِ صَ سیز ػول كٌیذ:
اس سوت راست اتتذا ضوارُ فصل ،یک خط فاصلِ ٍ سپس ضوارُ ضکل یا جذٍ كِ در آغاس ّز فصل اس  1ضازٍع
هیضَد.
ّ -2ز ضکل درٍى یک كادر تستِ قزار گزفتِ ٍ در ٍسط صفحِ قزار دادُ ضَد.
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«ضکل»ّا ٍ «جذٍ »ّا ،ػالٍُ تز ضوارُ ،ػٌَاى ًیش دارًاذ .ضاوارُ ٍ ػٌاَاى «ضاکل» در یاک خاط ٍ در ٍساط
صفحِ در پاييه ضکل قزار هیگیزد ٍ ضوارُ ٍ ػٌَاى «جذٍ » در یک خط ٍ در ٍسط صفحِ در باايی جاذٍ
قزار هیگیزد .هثالً دّویي ضکل در فصل سَم تِصَر شضکل 10-3ا ًَضتِ هیضَد.
ػٌاٍیي اضکا ٍ جذاٍ تِ ّوزاُ ضوارُ آًْا در فْزست اضکا ٍ جذاٍ تِ طَر هستقل آٍردُ هیضَد.
 -3ضوارُ ٍ ػٌَاى ضکلّا ٍ جذٍ ّا ،تا فًَت  ٍ 12هتي داخل آًْا تا فًَت ًَ 12ضتِ ضَد.
ً -4حَُ صحیح جولِتٌذی فارسی ،آییي ًنارش ٍ قَاػذ ًقطِگذاری فارسی را در توام پایاىًاهِ رػایت كٌیذ.
تؼذادی اس قَاػذ كِ هَرد استفادُ تیطتزی دارد تِ ایي صَر است:
ً قطِ [ٍ ،].یزگَ [ً ،]،قطِ ٍیزگَ [؛] ،دًٍقطِ [ ٍ ]:ػالهت سَا ٍ تؼجة [؟ !] ّویطِ تِ كلوِ قثل اس
خَد هیچسثٌذ ،اها تا كلوِ تؼذ اس خَد دقیقاً یک جای خالی فاصلِ دارًذ.
 تیي هتي داخل پزاًتش شا ،كزٍضِ [] ،گیَهِ «» ٍ آكَالد{} ٍ خَد آًْا ّیچ فاصلِای ًیست ،اها كلوا
خارج آًْا شهٌظَر ّواى پزاًتش ٍ غیزُ استا اس دٍ طزف یک جای خالی فاصلِ دارًذ.
 -5سؼی كٌیذ در صَرتیكِ جولِ یا ػثار یا پارگزافی را ػیٌاً اس یک كتاب ًقل هیكٌیذ ،آى را داخل«گیَهِ»
قزار دادُ ٍ پس اس آى ،استٌاد درٍى هتٌی هزتَط تِ آى هطلة را تٌَیسیذ.
 -6اس ًنارش كلوا التیي در هتي پایاىًاهِ خَدداری ًواییذ .هؼاد التیي ،پس اس گذاردى ضوارُای كِ تاالی
هؼاد فارسی آى كلوِ تایپ هیضَد ،در سیزًَیس 1پاییي صفحِ آٍردُ ضَد .در ّز صفحِ ،ضوارُ سیز ًَیس
اس یک آغاس ٍ تِتزتیة افشایص هییاتذ .السم تِ تَضیح است كِ اگز پیذا كزدى هؼاد فارسی تزای كلوِای
خاظ تسیار هطکل تاضذ ،هیتَاى تلفظ التیي 2كلوِ را تا حزٍف فارسی ًَضتِ ٍ در سیزًَیس اصل كلوِ را
تِ التیي ًَضت.حزٍف هخفف اًنلیسی اس ایي قاػذُ هستثٌی ّستٌذ.
 -7دقت كٌیذ كِ رًگ جلذ پایاىًاهِّا تزای داًطجَیاى كارضٌاسی ارضذ ریاضی ،رًگ خاکستری هیتاضذ.

1.Footnote
2. Latin
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