
 

 نامه و رسالهنامه نگارش پایانشیوه

 ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمیعلوم دانشکده 

 

 هایها و رسالهنامهراهنمای نگارش پایانرعایت تمامی مواد 
 الزامی است. (اینجاآوری )وزارت علوم، تحقیقات و فن

 

 چکیده

 . باشند یکسان باید انگلیسی چکیده و فارسی چکیده .1

 مقاله باشد. همان چکیده تواندنمیچکیده  .2

 چکیده باید حداقل پانزده خط و حداکثر دو صفحه باشد.و دکترا مقطع کارشناسی ارشد هر دو در  .3

 بین پنج تا پانزده صفحه باشد. چکیدهدر مقطع دکترا الزم است شرح تفصیلی  .4

های کلیدی الزامی بندی موضددوعی ارای) )در صددورت و ود( و نیز وا هذکر رده یارشددد و دکتردر هر دو مقطع  .5

 است.

 

 نامه و رسالهنگارش پایان

 داشته تو ه نامهنپایا  ای مقاله محور بودن()به موضوع محور بودن به راهنما استاد و شجودانشود توصیه می .6

  .باشند

شباهت به عهده  میزان. تشخیص باشدننامه یا رساله دیگر نوان عینا مانند یا بسیار مشابه عنوان یک مقاله یا پایانع .7

 پژوهشی دانشکده است.-شورای آموزشی

های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و نمایه نامهنگارش فهرست، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، وا ه .8

ها شود در صورت زیاد بودن تعداد شکلها نیاز به فهرست مجزا ندارند؛ اما توصیه میولها و  دشکلا باری است. 

 ها ایجاد شود.ها فهرستی برای آنیا  دول

https://rppc.msrt.ir/fa/download/2011
https://rppc.msrt.ir/fa/download/2011


چنین الزم است از الزم است نام التین افراد و نیز اسامی خاص، نظیر اسامی برخی قضایا در پاورقی درج شود. هم .9

 ها اشاره شده است، خودداری شود.نامه به آناانی که در وا هایجاد پاورقی برای وا 

سی لغات بر الزم ا .10 ساس ست تر مه فار ستناندارد مثلهانامهوا ها صی ا ص ضی، وا هوا ه ی تخ نامه نامه انجمن ریا

 این منابع در کتابخانهانجام شددود.  آمار نامه پژوهشددکدهنامه بزرگ فارسددی، وا هشددورای علمی ریاضددی بنیاد دانشدد

  ها قابل تهیه هستند.اه مو ود و در کتاب فروشیدانشگ

و رساله دکترا حداقل  صفحه پنجاهحداقل کارشناسی ارشد نامه های پایانفصل صفحات تعدادمجموع  است الزم .11

ظیم شود نای تمطالب به اونه .شوندنمیباشد. چکیده، مقدمه، منابع و نظیر آن در این شمارش لحاظ  هشتاد صفحه

 .ارددها رعایت که توزیع فصل

سی مقطع دو هر در .12 شنا شد کار ست الزم دکترا و ار شد صفحه پنج حداکثر و یک از بی) افتارپی) ا  افتارپی). با

 .است فصول اهداف و موضوع تاریخچه شامل

 است. شدهذکر  (مو ود در سایت دانشکده)نامه ناپای XePersianبرخی  زئیات قوانین نگارشی در نسخه  .13

 

 نامههای پایانمقاله

 منتشر شده باشند. SJRیا  JCRدر مجالت فهرست نامه باید اصلی و فرعی پایان هایلهمقاله یا مقا .14

صلی  هایلهمقاله یا مقا .15 شند. حداالمکان  دید و به روزنامه باید پایانا های فرعی الزامی این نکته در مورد مقاله با

 نیست.

 نامه باشند.از نویسنداان مقاالت اصلی و فرعی پایان توانندنمیراهنما و مشاور دانشجو  استادان .16

 

 پیشنهاد پژوهشی

( به دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد یک هفته قبل از  لسه Proposalآخرین مهلت تحویل پیشنهاد پژوهشی ) .17

دانشکده و در مقطع دکترا دو هفته قبل از  لسه دانشکده است. پس از این مهلت پیشنهاد پژوهشی تحویل ارفته 

 . شودنمی

 

 آگهی دفاع

 در آاهی دفاع عبارت دانشگاه خوارزمی درج شود.  .18

سسه محل  .19 شگاه یا مو ست نام دان ست دفاع و نیز آاهی دفاع درج الزم ا خدمت داور / داوران خار ی در فرم درخوا

 شود. نیاز به درج مرتبه علمی نیست.



شرایط مجازی .20 شود؛ به ویژه در  شکده باراذاری  سایت دان ست آاهی دفاع در  ست . الزم ا برای این منظور کافی ا

 آاهی را در اختیار منشی اروه قرار دهد.مشخصات استاد راهنما 

 

 دفاعیه جلسه

 دانشجوی دفاع کننده باید روشن باشد.( Webcam)های مجازی دوربین در دفاع .21

صیه می .22 ضا بخواهد یک نمره را به عنوان نظر خود ثبت تو شود در ابتدا نماینده تحصیالت تکمیلی از هر یک از اع

 انجام پذیرد.نهائی کنند؛ سپس بحث شفاهی در مورد نمره 

صال .23 صورت نیاز به ا صالحات پ ازنامه ح پایاندر  ستفادهنامه ایانفرم تائید ا ضاهای الزم )  اردد. ا اعم از تمامی ام

راهنما، مشاور،  استادان تائیدتواند پس از اعمال اصالحات توسط دانشجو و صورتجلسه دفاع یا فرم اصالحات( می

 از  لسه دفاع است.مهلت ارسال فرم تایید اصالحات دو هفته پس . شودانجام  داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی

 

 

 ی دانشکدههاها و رسالهنامهنامه پایانشیوهکارگروه 

 

 


