
دكتري وارشدهاي كارشناسينامهپاياننگارشنامهشيوه

دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف

شيميدانشكدهدكتريوارشدكارشناسيدانشجويانواست مركزيكتابخانهدستورالعملمكملنامهشيوهاين

.خود ملزم به رعايت مفاد آن هستندنامهپاياندرتهيه

I.نامه شكل ظاهري پايان

.باشدسطردوازبيشنبايدمعمولطورهبنامهپايانعنوان.1

و 120تا100بينترتيببهو دكتريارشدكارشناسيهاينامهپايانبرايصفحهتعدادسعي شود .2

.باشدصفحه180تا 120

قلم  درمتن، ازالتينحروفدر نگارشو) 12(�����يا ) 12(������فارسي از قلمدر نگارش متن .3

Times New Roman)10(و در چكيده انگليسي از قلمTimes New Roman)12(استفاده شود.

 "شما"و "شكل"بدونمعموليصفحهدريكباال،وينيپاراست،چپ،حاشيهبررعايتعالوه.4

.باشدسطر18حدودسطرهاتعداد

.انتخاب شود) space5/1(و در متن (Single space)سطرها فاصلهدرچكيده،.5

.شوداستفاده "شما"ياو "شكل"ازنبايدانگليسيوفارسيدرچكيده.6
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چكيدهدرباشد،شدهانجامديگريكشوردانشگاهدردكتريرسالهازقسمتيكهصورتيدر.7

.شودمشخصبايدنيزبخشيافصلشمارهوشدهاشارهآنبهبايدانگليسيوفارسي

برايFigure)(شكلوشيمياييهايفرمولبهمربوطزيرنويسدر" (Scheme)شما"ازكلمه.8

.شوداستفادهغيرازآنموارد

:باشدزيرصورتهبجدولياو "شما"و  "شكل"گذاريشماره.9

).شماره ترتيب به صورت افزايشي در يك فصل = a ' فصل، شماره = a) a'-a يشما

).شماره ترتيب به صورت افزايشي در يك فصل = b' فصل، شماره = b) b'- b شكل

).شماره ترتيب به صورت افزايشي در يك فصل = c' فصل، شماره = c) c'-c جدول

.از يك شروع مي شوداًمجدد b' و a' و b = 2 ، a 2دوم،      درفصل =

وشماره "شما"،  "شكل"دروجدولبااليدرعنوانوشماره،"جدول"براي

.شودمينوشتهآنهاپاييندرعنوان

.شودمشخصشمارهيكبادكتريرسالهيانامهپايانفصلهرعناوين.10


-d	d-و يا d	d-رت عناوين فرعي به صو.11d مشخص شوند)d،شماره فصل-	d عنوان


فرعي اول و dعنوان فرعي دوم.(

عنواندرهرجدولوشوندگذاريشماره "شما"ا يو "شكل"ماننددرهرفصلهاجدول.12

.باشدارسيفبهبايد

.شودنوشتهارسيفبهجدولهرداخلهايداده.13
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�مثالبراي (التينصورتبهبايدهافرمول.14 باهاتركيباسامينوشتنء نحوهو������

تري متيل بنزن -2،4،6-دي برمو-3،1نام تركيب زير:مثال.باشدآيوپاكقواعدرعايت

).پرهيز شودجداً"،"جاي به"و"كاربردن از به(است

Br
Me Me

Br

Me

استفاده)�����سياهصورتبهفارسياعدادازنامهپايانمتندرهاتركيباريگذشمارهبراي.15

)6تركيب :مثال(شود

وكليهباشدنامهپايانتماميدرافزايشيصورتبهبايداعدادو] 1[صورتبهمراجعگذاريشماره.16

.دندرج شو)انگليسيچكيدهقبل از (پايان درمراجع

مقالهياكتابيكنگارشة نحووشودنوشتهمرجعدربايدكتابياومقالههركاملعنوان.17

.كنيدتوجهدقتباموارداينهب: باشدزيرصورتبهبايدميدرمرجع

a- Article:

Azizi, N.; Torkiyan, L.; Saidi, M.R. Highly Efficient One-Pot Three-Component 

Mannich Reaction inWater Catalyzed by Heteropoly Acids. Org. Lett. 2006, 8, 

2079-2082.

Pourjavadi, A.; Hosseini, S.H.; Matloubi Moghaddam, F.; Koushki Foroushani, B.;

Bennett, C. Tungstate based poly(ionic liquid) entrapped magnetic nanoparticles: 

A robust oxidation catalyst. Green Chem. 2013, 15, 2913-2919.
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b- Book:

Kingston, H.M.; Haswell, S.J. Microwave-Enhanced Chemistry: Fundamentals, 

Sample Prepa-ration and Applications; American Chemical Society: Washington, 

D.C., 1997

.باشدصفحهسطرآخريننبايد، عناوين نامهپاياندرمتن.18

.باشد"3/1 "و"2/1"صورتبهاعشاريعددنگارشنحوه.19

.باشدبيشترسطرهاعرضازنبايدهاشكلياوهاجدولعرض.20

		�وNMRهايطيفدرجصورتدر.21 IRكنيدتوجهزيرمواردبه:

.شودقيدطيفهربهمربوطصفحهشمارهنامه،پاياندرمتن-الف

.شوددرجطيفچپدرسمتتركيبساختار-ب

وشوندگنجانيده�نييدرپاديگريودربااليكي(صفحهدريكطيفدوامكاندرصورت-ج

.شودقيد "پيوست"عنوانبابايدقسمتايندرفهرست،

شود وپرهيزجداً) جدولياوشكلمانند(شدهچاپمقالههايدادهكردن pasteوcopyاز.22

.شوندهماهنگبايدمتنقلمباشدهارائهشكلياومربوطهشمايقلملزومدرصورت

باآنخواندندروشدهشناختهشخصنامچنانچه. شودمينوشتهفارسيبهدانشمنداناسامي.23

كاليزن،مايكل،:مثال(نيستنوشتپادرآنالتيناماليآوردنبهنيازينشويم،روبرومشكلي

اي التين در اولين صفحهنامباشدهمراهمشكلباآنخواندنچنانچهولي.)كامپتونآلدر،-ديلز

.شودمياز تكرار پانوشت پرهيز، هاي بعدآيد و در صفحهميدرپانوشتشودكه با آن برخورد مي
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كمتريجايتاعمودينهوشوندآوردهخطيصورتبهپانوشتدرواژه التينچندنگارشدر.24

.شودگرفته

در صورت . پرهيز شودادهاي انگليسي در پانوشت براي اصطالحاتي كه رايج است هاز آوردن برابر ن.25

.شودميهاي بعد خودداري شود و از تكرار آن در صفحهتنها يك بار در اولين صفحه آورده مي، لزوم

اماليبااعدادوشوندبرگرداندهفارسيبههاواژهتمام. شودتنظيمچپبهراستازهاجدول.26

.شوندنوشتهفارسي

.شوندبرگرداندهفارسيبههمگيهامنحنيوهاشكلداخلشرحوزيرنويس.27

:استزيرهايقسمتشاملنامهپايانمعمولطورهب.28

(Abstract)چكيده 

(Table of contents)فهرست

)Introduction(مقدمه 

(Experimental)تجربيبخش

(Results & Discussion)بحثونتايج

(Conclusion)گيرينتيجه

(Appendix)پيوست 

II .متن فارسيقواعد نگارش

.)آنجااينجا،آنها،اينكه،آنكه،آنچه،:استثنا(شودمينوشتهخودازپسكلمهازجداآناين،.29

.)جاهمانجا،همين:  مثال(شودمينوشتهخودازپسكلمهازجداهموارههمانهمين،.30

).كدامهيچيك،هيچ:  مثال(شودمينوشتهخودازپسكلمهازجداهموارههيچ.31
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.)چطورچقدر،چگونه،چرا،:استثنا(شودمينوشتهخودازپسكلمهازجداچه.32

.)چنانچهآنچه،: استثنا(شودمينوشتهخودازپيشكلمهازجداچه.33

.)چرا: استثنا(شودمينوشتهخودازپيشكلمهازجداجاهمهدررا.34

).اينكهآنكه،بلكه،استثنايبهكهآن،كهچنان: مثال(شودمينوشتهخودازپيشكلمهازجداكه.35

.)ندكميشود،ميرود،مي: مثال(شود ميوشتهنخودازپسكلمهازجداهموارهمي.36

مهتر،كمتر،بيشتر،بهتر،: استثنا(شودمينوشتهخودازپيشكلمهازجداهموارهترينوتر.37

.)كهتر

است ولي صحيح)جداوپيوسته(صورتبا هر دواگر چه كلمهباتركيبدر "جمعنشانه"ها.38

كنيد به موارد چنانچه از صورت پيوسته استفاده مي.صورت جدا نوشته شودشود بهترجيح داده مي

حرفكهملفوظيهايياوملفوظغيرهايبهكلمهكههنگامييعني در.باشيداستثناء توجه داشته 

ها،چگالنده،هاهخشكان: مثال(ها را حتماً جدا بنويسيدشودختمباشد،متصلحرفآنازقبل

پيوسته از يكي از دو شيوهيكنواختطورهببايدهموارهنامهپاياندر،شوديادآوري مي. )هااكسنده

.شوداستفادهيا جدا 

شدهكوتاهي( "ء"عالمتازمضافحالتدرحركت،بيان "هاي "بهمختومهايكلمهبراي.39

ي صورت چگالندهگران روي و نه بهةبازرواني و كاهندة چگالند:مثال(ودشمياستفاده)همزهشبيه

.)رويي گرانبازرواني و كاهنده
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پس. شوندنميبستهجمععربي "ات "باو پيشنهادگزارشآزمايش،مانندفارسيهايواژه.40

 .و پيشنهاداتگزارشات،آزمايشاتنهواستصحيحهاپيشنهادوهاگزارشها،آزمايش

.نوشت"وجوداينبا"صورتبهراآننبايدواستدرست "اينوجودبا".41

خودداريآناستعمالازعلمينوشتاردراستبهترولينيستندغلططوالنيهايتركيببرخي.42

بهاستبهتر"قراردادنآزمايشمورد"يا "قراردادناستفادهمورد "جاي هبمثالبراي .شود

".كردنآزمايش"يا "كردناستفاده"نويسم

III.قواعد نگارش عناصر و مواد شيميايي

فارسيدرآنهاآخروند، جزءشيمختم”ium“بهانگليسيدركهشيمياييمجردعناصرهاينام.43


اماليبا : مثال(شودمينوشته "يوم-"اماليبا”ium“به مختوميونياجزايوهمه"يم"

.)هالونيومآمونيوم،كربنيوم،م،وبرمونيآمونيوم،هاييونوگادولينيم،هليمراديم،آلومينيم،


اماليبادرفارسيآنهاآخرشوند جزءميختم”ol-“بهانگليسيدركههاالكل.44 نوشته "ول "


پسوندبانيزفنولواژهاستگفتني .پنتانولمتانول، اتانول،: مثال(شودمي شودمينوشته "ول "

.)فنلصورتبهنهو


اماليبادرفارسيآنهاآخرجزءوندشميختم ”one-“بهانگليسيدراكههكتون.45 نوشته "ون "

.)سيكلوهگزانوندي متيل كتون،استون،: مثال(ودشمي

ماليابافارسيدرآنهاآخرجزء،شوندميختم ”ose-“بهانگليسيدركههاكربوهيدرات.46


 .)انوزمگلوكوز،فروكتوز،سلولوز،: مثال(شودمينوشته  "وز"
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بااماليبافارسيدرآنهاآخرجزءشوند،ميختم"on-"بهانگليسيدركهبنياديذرات.47  "ون "

).نوترونمزون،فوتون،الكترون،: مثال(.شودمينوشته

ديوكسي،ديوكسيد،: وندشمينوشتهچنين" oxide "يا" oxy�"بهمختوممركبهايواژه.48

.مونوكسيتريوكسي،،تريوكسيد

جزهب(دنوشيمنوشتهفارسيبهآيوپاك،قوانينرعايتبامعدني،وآليشيمياييهايتركيبنام.49

زيرمواردبهراستاايندر....).زايلنتولوئن،ماننداسترايجبسيارآنهامتداولنامكههاييتركيب

:شودتوجه

گرفتهاشتباهفارسيوحرفبازيرا "و "نهواست "، "صورتبهاعدادبينويرگول-الف

.ودشيم

شمردهمجازراآنبومينام، آيوپاككهودشيمبردهعنصرينام، فرمولدرچنانچه-ب

نهورويتين،نهوقلعسولفور،نهوگوگرد: مثال(ودشيماستفادهفارسينامحتماً، است

.)زينك

كلرايد، "اماليبانهووندشيمنوشته "يديدوفلوئوريدبرميد،كلريد، "اماليبادهايهال-ج

نهوشوندمينوشتهصورتهمينبه "هاهيدروكسيد "همچنين".يدايدوفلوئورايدبرمايد،

.هيدروكسايدصورتهب

.آيدميآنيوننامسپسكاتيون،نامابتداهانمكناميدندر-د

.ودشيمآوردهناميانتهادرالكلواسيدلفظها،الكلواسيدهاناميدندر-ه

.وريمآيمرافلزرغينمادآندنبالبهوفلزنماداوليونيدوتاييمركبموادفرمولنوشتنبراي.50

.آيدمي"يد-"پسوندآندنبالبهوفلزغيرنامبعدفلز،ناماولموادايننامنوشتنبراي
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.)كلريدسديم����برميد،پتاسيم��: مثال(

داردكمترالكترونگاتيويكهعنصرينماداولكوواالنسيدوتاييمركبموادفرمولنوشتنبراي.51

ايننامنوشتنبرايوشود،ميآوردهداردبيشترالكترونگاتيويكهعنصرينمادآندنبالبهو

كهعنصريالتينناماولبخشبعدداردكمترالكترونگاتيويكهعنصريناماولمواد

����مثال(آيدمي"يد"�پسوندآندنبالبهوداردبيشترالكترونگاتيوي ���هيدريد،كلسيم�

موردايندر).سولفيدروي���اكسيد،سديم����،كلريدآلومينيم�����،كلريدهيدروژن

سديمو ����سيانيدسديم: مثال(هيدركسيدها،سيانيدها:مانندداردوجوداستثناچند

.وندشيمناميدهصورتهمينبهولينيستنددوتاييمركبموادكه����)هيدروكسيد

)�����و�����: مثال(باشدداشتهوجوددوتاييمركبمادهنوعچنداستممكنعنصردواز.52

:كنيمميعملزيرروشدوبهآنهانامكردنمتمايزبراي

: مثال(ذاريمگيممربوطهعنصرنامازبعدورومياعدادصورتبهرااكسايشدرجه-الف

.)كلريد(III)، آهنكلريد(II)آهن

.كنيممياستفادهآنفارسينامازباشدفارسينامدارايمربوطهعنصرچنانچه: 1تبصره

 "يك-"پسوندازبيشتراكسايشحالتبرايو "و-"پسوندزاكمتر،اكسايشحالتبراي-ب

مركوريكمركوروبرميد،كلريد،فريكفروكلريد،: مثال(كنيممياستفادهآنهاالتيننامازپس

.)برميد
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مونو،يونانيهايپيشوندالفروشبهگذارينامبرعالوهزغيرفلدوازمتشكلمركبموادبراي

تتروكسيدنيتروژندي: مثال(بريمميكاربهاكسايشحاالتكردنمشخصبرايراتريدي،

����(

دركهگيردقراراولدربايدهسازندجزءآنفلزات،غيربينتاييودهايتركيبمورددر-ج

:استآمدهجلوتر) راستبهچپاز(زيرترتيب

),���������������������� !����� "������#��������$��� ��� ���%��&���(

���).:مثال( ���� �� ���� ����������������

و"هيدرو"پيشوندافزودنباند،كنيمعملاسيدعنوانبهكهتاييودمركبموادآبيهايلمحلو.53

 "اسيد "ءواژهافزودنباسپسواستشدهتركيبهيدروژنباكهعنصرينامبه "يك"پسوند

هيدروژن(��)فلوئوريدهيدروژنآبيهايمحلولبنابراين.شوندميگذارينام،آنبه

و (اسيدهيدروكلريكاسيد،هيدروفلوئوريكترتيبهب( ��)سولفيدهيدروژنو(���)كلريد

شوندميناميدهاسيدهيدروسولفوريكو)نه اسيد كلريدريك

روشمانندولينيست،دوتاييمركبمادهيكگرچه(���)سيانيدهيدروژن :2تبصره

.ناميممياسيدهيدروسيانيكرا���آبيمحلولباال،گذارينام

گذارينامبرايوآوريمميراهيدروكسيدنمادبعدوفلزنماداول،قلياهافرمولنوشتنبراي.54

، هيدروكسيدديمس����: مثال(شودميآورده "هيدروكسيد"كلمهكاتيوننامازپسآنها

���.هيدروكسيدآمونيوم�� (

نامبعدوهيدروژننماداول)هااسيداكسي(داراكسيژنتاييسهاسيدهايفرمولنوشتنبراي.55

اضافهمركزيعنصرنامبهرا "يك-  "پسوندآنهاگذارينامبرايوآوريمميرااسيدريشه
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�����اسيد،وريكب�����:المث(افزاييمميآنبهرا "اسيد"كلمهسپسوكنيممي

)اسيدكربنيك

در.هدديمتشكيلرااسيداكسيدوباشد،داشتهاكسايشحالتدومركزيعنصرچنانچه.56


ازپسونداسيدهااينگذارينام ومركزيعنصرينيپااكسايشحالتدادننشانبراي "و "


ازپسوند : مثال(كنيممياستفادهعنصرآنبااليحالت اكسايشكردنمشخصبراي "يك "

)سولفورو اسيد�� ��يترو اسيد،ن����ولفوريك اسيد،س�� ��يتريك اسيد،ن����

حالتترينپاييندادننشانبرايباشد،داشتهمتفاوتاكسايشحاالتمركزيعنصرچنانچه.57

اكسايش،لتحاباالتريندادننشانبرايوافزاييميماسيدايننامبهرا"هيپو"پيشونداكسايش،

كلرواسيد،�����ركلريك اسيد،پ�����: مثال(نيم كمياضافهاسيدايننامبهرا"پر"پيشوند

.)هيپوكلرواسيد����،كلريك اسيد�����

نام. نويسيمميرااسيدآنيونياريشهنمادبعدوفلزنماداولتايي،سههاينمكفرمولمورددر.58

ناماز،شوندميحاصلاسيدهااكسيازممكنهايپروتونتمامرفتندستازباكههاييآنيون

به "و–"يا "ات-"هب "يك-"پسوندتغييرو)باشدداشتهوجوداگر(پيشوندحفظبااسيد

شودميحاصلآنيوننامباكاتيوننامتلفيقازهاآنيونايننمكنام .آيدميدستبه "يت-"

�����مثال( ������نيتريت،سديم�����پركلرات،سديم������نيترات،سديم�

سديم�����فريك پركلرات وياپركلرات و(III)آهن���������،كلريتسديم

)هيپوكلريت


پسونداززمانيتنهاشودميمشاهدهباالمثالدركهطورهمان :3تبصره 
و "يك "  "و "

.باشدآمدهالتينصورتبهفلزنامكهكنيممياستفاده
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ومشخصآندرموجودهيدروژنهاياتمتعدادپروتوني،چنداسيدهاينمكگذارينامدر.59

��#���مثال(ودشيمحذفمعموالً"مونو"پيشوند مونوسديم��#����فسفات،سديم�

.)فسفاتهيدروژنديسديم��#����هيدروژن فسفات وسديمفسفات ياهيدروژن

يزن "بي"پيشوندازاستفادهباتوانميرادوپروتونياسيدهايهيدروژنيتكنمك: 4تبصره

�� ���مثال(كردگذارينام سولفيت ياهيدروژنسديمسولفيت ياهيدروژنمونوسديم�

سديمكربنات ياهيدروژنسديمياكربناتهيدروژنمونوسديم������سولفيت،بيسديم

.)كربناتبي

اطرافدرانديسچهاردادنقرارباراعنصريكباريونيوهااتمتعداداتمي،عددجرمي،عدد.60

:استزيرصورتبههاانديسازيكهرمحل. نندكميمشخصآناتميادنم

عدداتميپايينچپسمتانديس،جرميعددباالچپسمتانديس

باريونيباالراستسمتانديس،اتمتعدادپايينراستسمتانديس

.A+nصورتبهنهشود ومشخص+Anصورتبهبايديونيبار: 5تبصره


