
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 يليالت تکميتحص کل ۀادار

 هانامهپايان ادارۀ

9313 

 نامهراهنمای تدوین پایان

 دکتری کارشناسی ارشد و رسالۀ
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 يدکتر ۀرسال ارشد و يارشناسک نامهپايان نيتدو يراهنما

 مقدمه

که  است يارشد و دکتر يدر مقطع کارشناس پژوهي دانشليتحص ن مرحلةيآخر ،و دفاع از آن ،و رسالهامه نانيپا نوشتن

 .بپردازد يعلمق يبه تحق ر نظر استاد راهنمايخود ز يليتحصش يا گرايرشته  نةيظف است در زممو پژوهدانش آن يط

گران يد يکارهاا تکراريترجمه و  بايد يو نم است پژوهدانش ات، مطالعات و استنتاجقيحاصل تحقو رساله  نامهپايان

 .باشد

در  و رساله نامهپايان ش و نگارشپژوههاي روش حظةق و ماليروش تحق يصول علمجه به اوبا تمؤسسه  نامهپايان ادارۀ

 د استي. اماست آوردهفراهم ان پژوهدانش جهت استفادهرا  و رساله نامهپايان نيتدوي راهنما ،مختلفهاي دانشگاه

آن  اربستکو با  ،مطالعهدقت با  ران يتدو يراهنمان يا، و رساله نامهپايان نيتدواز اقدام به  شيپ يان گرامپژوهدانش

 .نمائيد ياريش يش از پيبنگارش و تمظيم مطالب ت يفيش کياهداف مؤسسه و افزا يرا در اعتالها نامهپايان ادارۀ

 و رساله نامهپايان نگارش وۀيش

 يک موضوع علميمطالب  مينگارش و تنظ د با نحوۀيبا يان گرامپژوه، دانشرساله اي نامهپايان تيفيک يارتقا يبرا

ل را يوابط و مقررات ذضان پژوهدانش الزم استاما  ،ان کرديتوان بيچند تمام نکات الزم را نمهر نجاي. در ادآشنا باشن

 .کنندن و ارائه يرا تدو رساله اي نامهپايان مختلفهاي نامه، تمام قسمتوهيدقت مطالعه و مطابق شبه

 و رساله نامهپايان دهندۀليتشک ياجزا

و پشت جلد به شکل زرکوب  ن رويو عناو باشدنگور ينوع گالاز متر  يليم 3تا  2با ضخامت  مقواجلد از جنس .  1

 .سبز باشد يدکتر يو برا يارشد آب يکارشناس يبرا چاپ شود و رنگ جلد

 ؛شوددرج  11مطابق نمونة صفحه  نيعناوا رساله ي نامهپايان جلد ي: روا رسالهي نامهپايان جلد يروالف( 

 ،11 ، مطابق نمونة صفحة يسيدر پشت جلد به زبان انگلجلد  يمندرجات رو تمام: ا رسالهي نامهايانپ پشت جلد ب(

 .شوددرج 

 .(رديد قرار گيسف ک صفحةيبعد از جلد ) ديسف صفحة.  2

 .(رديوسط صفحه با خط درشت قرار گ )در "ميبسم اهلل الرحمن الرح" صفحة.  3

آن باشد  يمحتوا يايدکوتاه وگويباا رساله ي نامهپايان عنوان .شوددرج  11ة : طبق نمونة صفحيصفحة عنوان فارس.  4

 گانه در آن بکار گرفته نشود.يو واژگان ب يمشترک لفظ،وکلمات مبهم
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 :کادر ذيلبا درج ن صفحه ييدر پا: ا رسالهي نامهپايان حقوق يواگذار صفحة.  1

 

 

 .(يارياخت) ميتقدو اهدا  صفحة.  1

 همة و بهتر است از، الزم است داور و  مشاور ،راهنما تشکر از استادان، يينها در نسخة: ير و قدردانتشک صفحة.  7

ک صفحه يش از يد بينبا قسمتن يمطالب ا . ز تشکر شودين اندمؤثر بودها رساله ي نامهپايان ديدر تول يکه به نحو يکسان

 وشته شود.صفحه ن يمتر از باال يسانت 1 با فاصلةد يبامي و باشد

 انيببه طور فشرده  و رساله نامهي پاياناساسنکات ده يدر چک .باشد کلمه 322 تا 222 نيبده يچک :دهيچک صفحة.  8

ده از يدر چک .قيتحقهاي افتهيو ج ينتا ،قيروش تحق ،قيهدف تحق ،ت و کاربرد آنياهم ،موضوع يمانند معرف ؛شودمي

ک سطر جداگانه يدر  واژگانديکلز شود و يد پرهيو ذکر منابع با يندبفصل ،ذکر ادله و مستندات ،خچهياشاره به تار

 نباشد. کمترکلمه  هفتبهتر است از درج شود و  (ن صفحهيي)پا

 .(هاوستين پيو عناو فهرست منابعها، فصل يو فرع ين اصلي) شامل عناو فهرست مطالب.  9

 .(ازيدر صورت ن) ها جدولفهرست . 12

 .(ازيدر صورت ن) ها شکلفهرست . 11

ن يتعداد فصول و عناو وها فصلسرا رساله با توجه به ي نامهي پايانمتن اصل يسازمانده :ا رسالهي نامهي پايانمتن اصل. 12

 وۀيش تياما به منظور رعا ،شودمي نيياستاد راهنما تع ترانظبا ا رساله و ي نامهپايان طرح وهر فصل به تناسب موضوع 

 :ر باشديا رساله به شرح زي نامهي پايانندب، فصل واحد

 يدانيق ميفاقد تحق نامه/رسالۀانيپا

 مطرحا رساله ي نامهپايان از يو گزارش اجمال يمطالب کلا مقدمه ي شگفتاريپدر  :(ياري)اخت ا مقدمهي شگفتاريپ( الف

ات و يکه در فصل کل يان مطالبيک تا سه صفحه باشد و از بين ينگاشته شود که حجم آن ب يد به نحويو با شودمي

  .ز شوديشود پرهمي م آوردهيمفاه

 هيفرض ي،و فرع ياصلهاي پرسش ،تحقيق  نهيشيپ ،تحقيق  هن فصل شامل مسئليا :1ميو مفاه اتيکل :فصل اول (ب

و  نامهپايان عنوان يديگان کلف واژيتعر و 3قيساختار تحق، قيروش تحقضرورت تحقيق ، ، 2)در صورت امکان(تحقيق

 ق است.يتحق يانگر چهارچوب کليق باشد و تنها بيتحق ييمباحث محتوا يد حاوين فصل نبايا است. رساله

                                                           

مقدمه )طرح تحقيق( نام بررده   با عنوان مراکز دانشگاهي از فصل اول که در اينجا با عنوان کليات و مفاهيم آورده شده، چه در برخياگر .1

 شده است.

 آنها مبتني بر اثبات يا رد يک فرضيه است.درهايي است که شروع تحقيق فرضيه پژوهش مربوط به رشته .2

 از بيان گزارش فصول خودداري شود و منطق حاکم بر فصل بندي تبيين شود 3.

آموزشي  نامه يا رساله براي مؤسسةاز اين پايان اقتباس ،برداري، ترجمهنسخه ،حقوق اعم از چاپ و تکثير همة

 .نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع است .پژوهشي امام خميني )ره( محفوظ استو
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ن فصل به يدر ا :(است ينظر يازمند مبانيکه ن يوعاتو موض ينييتبهاي در پژوهش)پژوهش ينظر ي: مبانفصل دوم ج(

 .شودمي آن پرداخته دربارۀمختلف هاي دگاهيدآن و نقل  يمبان ،قيتحق ياصل پرسشن ييتب

 .پژوهشهاي افتهي د( فصل سوم:

ج ينتا ،ل خوديه و تحليبا استفاده از قدرت تجز پژوهدانش ن فصليدر ا ها:افتهير يو تفسها ل دادهيتحل: چهارمفصل  (ه

از و  ،ليتار تحلمخ ةيچوب نظررچا را درها و داده ،ات مختلف را نقديو نظر ،انيق را به صورت مستدل و روشن بيتحق

 دهد.مي را پاسخ يو اشکالت احتمالکند مي مختار بصورت مستدل دفاع ةينظر

ا يکوتاه و گوهاي با عبارت پايان نامه يا رسالهشده در ن فصل از مباحث مطرحيدر ا :يريگجهينت 1: پنجمفصل ( و

طور کوتاه و مستدل ه ق بيتحق پرسشرا به خود  ييپژوهشگر پاسخ نهاو  شودمي (يسينومستدل )نه خالصهگيري جهينت

هاي تيمحدود انتهادر . شودمي يبررس ياصل (يق به عنوان پاسخ به پرسش)هايتحق هي. در ادامه فرضکندمي انيب

 .شودمي انيب يتآهاي پژوهش يبرا ييشنهادهاي( و پيينه مشکالت اجرا) پژوهش

 به طور معمول، شود.مي ق مشخصيموضوع تحق يبه اقتضاگيري جهين فصل اول و فصل نتيب يانيمهاي فصل :1تذکر 

ا ين فصول در مجموع و يا شود.مي نيتدو يفرعهاي از سؤال يکيبه  ييگوپاسخ يق برايتحق يک از فصول مبانيهر 

 باشد.مي قيتحق يسؤال اصل ييپاسخ گو يينهاهاي از فصل يکي

 را به خود اختصاص /رسالهنامهپايان از ي(حجم کميريگجهي)نتييم( و فصل نهايات و مفاهيدو فصل اول)کل :2تذکر 

-ها جمعمقدمه و در آخر آن ميانيفصول  يبهتر است در ابتداو  است يانيمهاي فصلحجم عمده مطالب در  د.ندهمي

 از فصل آورده شود. ياو خالصه يبند

 يدانيق ميتحق يدارا نامه /رسالۀانيپا

 2.مياهات و مفيکل :فصل اولالف ( 

 يدگاه منتخب بررسيمختلف و دهاي دگاهيد ق،يتحق ينظر ين فصل مبانيدر ا :پژوهش ينظر يمبان :فصل دومب ( 

 .شودمي

روش  ،شابزار پژوه ي،بردارنمونه ، جامعه و گروهطرح پژوهشدربارۀ فصل نيدر ا :روش پژوهش :فصل سومج ( 

 د.شومي بحثها ل دادهيلو روش تحها داده يگردآور

ل يو تحل يآمار يهاآزمون يج حاصل از اجرايد نتايبا پژوهدانش ن فصليدر ا :پژوهشهاي افتهي :فصل چهارمد ( 

 .مطرح کندن ييو تبگيري جهت ،ريرا بدون تفسها داده

 يو چارچوب نظر يمبان ةيخود را بر پاهاي افتهيد يبا پژوهدانش ن فصليدرا: جير نتايبحث و تفس :فصل پنجمه ( 

ر يتفس ،نييتبها، افتهي به يابيدست ييخود را ارائه دهد و چرا پژوهش هيد فرضييا تأيرد  ياحتمال ادلةن کند و ييوهش تبپژ

                                                           

)خاتمه: فصرل داده شرود و اگرر کمترر باشرد عنروان خاتمره آورده شرود        صفحه باشد عنروان   11از  شده بيشدر صورتي که مطالب نوشته .1

 .گيري(نتيجه

 .استفاقد تحقيق ميداني  نامه/رسالةي فصل اول کليات و مفاهيم  پايانمحتواي اين فصل همان محتوا .2
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نه مشکالت ) قيتحقهاي تيمحدود و ،انيب( يسينو)نه خالصه يکلگيري جهين فصل نتيا يدر انتها .ح شوديو تشر

 .مطرح شودپژوهش هاي شنهاديو پ يي(اجرا

 

 د.يآمي ن قسمتيا رساله از آنها استفاده شده است در اي نامهپايان که در متن يمنابع همة :1فهرست منابع. 13

که  يز شرح مطالبيو ن ، اعالمآمار و ارقامها، ياشکال، منحن ،جداول، نمودارها همةشامل ها پيوستها: وستيپ. 14

 آنخارج  ي،شدن متن اصل ياز طوالن يريل جلوگيبه دل حاًيکه ترجاندا رسالهي نامهي پايانمتن اصلمطالب  کنندۀليتکم

 .دنشومي درجپس از فهرست منابع  هاوستيپ د.نيآمي

واژگان  يهامعادلواست  يفارس دۀيچک يهمان محتوا يسيانگل دۀيچک يمحتوا :يسيانگل دواژگانيده و کليچک. 11

 .شودمي درجآن  يانتهاز در ين يديکل

ا ي نامهپايان همان مشخصات عنوان، يسيبه زبان انگلا رساله ي نامهپايان مشخصات صفحة :يسيوان انگلعن صفحة. 11

 است. يبه زبان فارسرساله 

 .ن صفحه(ي)آخر ديسف صفحة. 17

 ط انتخاب استاد راهنما و مشاورياشر

زمان استاد راهنما و مشاور هم راا رساله ي نامهپايان هفتش از يب) ت الزميداشتن ظرف و قابل قبول يعلم دارا بودن رتبة. 1

ق و صبر و يتحق ةيدارا بودن روح .4 .قيتسلط به روش تحق .3 موضوع. ارا بودن تخصص الزم دربارۀد .2 .نباشد(

 مستمر با يارتباط علم و يهمکار ةيروح و داشتن يسهولت دسترس .1 .پژوهدانش کاربر  ينظارت علم حوصله در

 .پژوهدانش

 و مشاوراستاد راهنما ف يوظا

 .کارادامه شروع و  و نحوۀ قيانتخاب روش تحقدر  ييراهنماو  رساله، اي نامهپايان طرح ق فرميدقکمک به پر کردن .1

 .ا رسالهي نامهپايان ساختار ةيدر ته ييراهنما. 2 

 .را مطالعه کند هاآن ديباا رساله ي نامهپايان ليادامه و تکم ،عشرو يبرا پژوهدانش که يمنابع يمعرف .3 

 .ا رسالهي نامهي پايانمحتواح يه و تصحعمطال .4 

 .پژوهدانش ماهانةهاي د گزارشييتأ .1 

 .ت آنيبه رعا پژوهدانش ختلف کار و الزاممراحل م يبندزمان .1 

و محاسبات گيري نهنمو نديفرا ،ن حجم نمونهييتعمصاحبه و  ،مشاهدههاي ت برنامهيهدا ،و اصالح پرسشنامه يبررس .7 

 .يدانيقات ميدر تحق يآمار

                                                           

 بيان شده است. 12 فهرست در آخر اين راهنما در صفحة نگارش نحوۀ .1
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 .پژوهي دانشبردارشيند مطالعه و فيفرانظارت کامل بر  .8 

 .ا رسالهي نامهپايان احراز اصالت .9 

 .ش دفاع و دفاعيپ ،ناريشرکت در جلسات سم .12 

  .رسالها ي نامهپايان مستخرج از ئة مقالةدر مورد نگارش و ارا پژوهيي دانشراهنما .11 

 .يموارد مقتض در جلسه دفاع دريا رساله  نامهپايان دفاع از. 12

 .دفاع ئت داوران در جلسةيه يشنهادينظارت بر اعمال اصالحات پ . 13

تخصص و  کنندۀليو استاد مشاور تکم کندمي تيرا نظارت و هداا رساله ي نامهي پاياناستاد راهنما خطوط اصل

 کند.مي تيرا کمک و هدا پژوهدانش تريو در موارد جزئ ستستاد راهنمااهاي تيهدا

يا از داشته  يد مدرک دکتريسسه باشند با، و چنانچه خارج از مؤباشندار يد حداقل استاديبا راهنما و مشاور استادان

 باشند.متخصصان حرفه اي 

  نامهپايان پ و نگارشيوۀ تايش

-يسانت 2/21در  7/29 . ابعاد کاغذشود پرينتد يکاغذ سف يد رويبارساله ا ي نامههاي پايانقسمت همة:  کاغذ و چاپ. 9

 B lotus با قلمحاً يترج يو عرب يمتن فارس و شودمي پيتاکاغذ  يک رويفقط بر ها متن . تمامباشد (A4کاغذ ) متر

 12فونت  Times newبا قلم  يسيو متن انگل 14فونت  B Badr با قلم  ات(يات و رواي)آ يو متن عرب14فونت 

تن استفاده شود و م 12فونت  B lotusاز قلم  حاًيترج يو عرب يفارس ينيچحروف يبرا شود. در پانوشت ينيچحروف

نوع قلم  .کنواخت باشديمتن  سراسر و الزم است نوع قلم مورد استفاده در باشد 12فونت  Times newبا قلم  يسيانگل

با قلم  يوان فرعو عن 11 و با اندازۀ Titrبا قلم ا رساله ي نامهي پايانعنوان اصل .تواند متفاوت انتخاب شودمي نيعناو يبرا

Titr تر با قلم يفرع و عنوان 14 و با اندازۀTitr باشد 12 و با اندازۀ. 

 1/1ده يسطرها در چک فاصلة و ،متريسانت 1رساله ا ي نامهپايان سراسرسطرها در  فاصلة: يبندهيو حاش يگذار. فاصله2

ها هين حاشيمتر باشد. ايسانت 1/2ن ييسمت چپ و پا ةيمتر و حاشيسانت 1/3ه سمت راست و باال يمتر باشد. حاشيسانت

تر از بزرگها ا جدولها يشکل موارد اندازۀ يکه در برخ يدر صورتت شود. يرعاا رساله ي نامهپايان سراسرد در يبا

 تيه رعاي، حاش(به صورت تاخورده) A3ا با استفاده از کاغذ ي اه باشد، با کوچک کردن آنهيحاش داخل يفضا

در سرصفحه  .جاي گيردسطر در هر صفحه  24که شودم يتنظ ي، به نحودر هر بند ين دو سطر متواليصله بفا گردد.مي

و در  ،شود درج سمت چپ و شمارۀ صفحه سمت راستا رساله ي نامهپايان عنوان ،، در صفحات زوجمتن فهرست و

 درج گردد.سمت چپ  يصفحه در انتها شمارۀو سمت راست صفحات فرد عنوان فصل 

 ..(.ب ،أ) صفحه سمت چپ يدر باال حروف الفبابا مربوط به فهرست  صفحات يگذارشمارهدر  :يگذار. شماره3

صفحه  يدر باال با عدد وشود، مي شروع اولا فصل ي شگفتاريا پي که از مقدمه زين يد. صفحات متن اصلشومي نوشته

 زينها وستيمنابع و پ ،هاجدول ،هاشکل هايصفحات شامل صفحه يذارگ. شمارهشود يگذارسمت چپ شماره

 ين فرعيبه عناوا رساله ي نامهي پاياناصلهاي عنوانست. باال متر از لبةيسانت 1/1صفحه در حدود  شمارۀ فاصلة گردد.مي
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 ين فرعيهر کدام از عناو يگذارشماره يبرا در اين صورت. شودمي ميگر تقسيد ين فرعيبه عناو يز هر عنوان فرعيو ن

و  يفرععنوان  شمارۀ انگريکه عدد سمت راست ب شودمي استفاده ،اندگر جدا شدهيکديدو عدد که با خط فاصله از  از

که  گفتني است د.شونمي د مشخصبا سه عدتر ين فرعين عناويهمچن. استي اصلعنوان  شمارۀ انگريمت چپ بعدد س

 پنج عدد تجاوز نکند. ازها عنوان يگذارشماره

، يراستاريوت قواعد يرعازمان افعال،  تيرعا ،مطابقت فعل با فاعل ،جمله يگاه اجزايجات يرعا :ضوابط نگارش. 4

ت در ضبط اعالم، گانه، دقيواژگان ب کاربردز از ي، پره(يفرهنگستان ادب فارس نامةوهي)طبق شيالخط فارست رسميرعا

ل، خِمُ جازيا مُمِل وز از اطناب ي، پرهو مستدل بودن يمنطقو مستند ها، جمله يان عنوان در قالب جمله، سادگيعدم ب

 ز از اظهار فضلي، پرهانهيعام واژگان استفاده نکردن از ،يديترک القاب و اوصاف تمج، نيتوه و ييگوبيع پرهيز از

 . ...و

 نشانة ،پرسش نشانة ،نقطهسه ،دونقطه ،رگوليو نقطه ،رگوليو ،نقطه کاربرد درست :يگذارهن نشانيت قوانيرعا. 5

 . ...خط فاصله و ،قالب ،کمان ،ومهيگ ،تعجب

  شتر باشد.يبحد ضرورت د از ينبام يمستقنقل قول  :ت ضوابط نقل قوليرعا. 6

بافت متن در سطر بود در  سه ا کمتر ازياگرسه  ن مطلب نقل شود ويد عيم بايقول مستقدر نقل :ميقول مستقنقل (الف

  .رديومه قرار گين شود بدون آنکه در گيچپ چشتر بود يو اگر ب رديگومه قرار يگ

 ارائه يدگاه در پاورقيمنبع آن د ،انيو در پاشود مي انيدگاه شخص بيداز  يادهيچک :ميمستقرينقل قول غ (ب

 . نقل شود نه تمام مطالب سندهيمهم نوجمله فقط زوم در صورت ل .گرددمي

 : يحيتوض يپاورقتنظيم  . نحوۀ7

که  يدر صورتح به متن يافزودن توض يبرا .کندشود که به فهم مطلب متن کمک مي اطالق يبه مطلب يحيتوض يپاورق

ن ييپا و در ،شودمي عدد پانوشت در باال و سمت چپ آن درج از داشته باشد،ين يح خاصيبه توض ياا واژهيعبارت 

ش از سه يس بيرنويشتر باشد.چنانچه زيد از سه سطر بيمطالب پانوشت نبا د.يآمي ح مربوط به آن شمارهيتوض صفحه،

 شود.مي ا رساله منتقلي نامهپايان ا در آخريان همان فصل يدر پاها نوشت يسطر باشد به بخش پ

را  روشدانش پژوه موظف است هر  .پانوشت ب(  ي متنندرو (الف: شود مي وه استفادهياز دو ش ارجاع يبرا :ارجاع. 8

 .وفادار باشدبه آن ا رساله ي نامهپايان در سراسر کندمي که انتخاب

  :پانوشتارجاع  (الف

 :1مثال  .صفحه شمارۀ ،جلد شمارۀ ،کيرانيبه صورت انام کتاب  ،سندهينو ينام خانوادگنام و  :تاباستناد به ک اول.

  .12 ص، المللنير روش و پژوهش در رشته روابط بيس ،لمقع اليمحمود سر

 .121ص ،2ج ،ياسيشه سيخداوندان اندت. جونز،  و. :2مثال 

 :ميارجاع ده مزبورم دوباره به منبع يبخواه که يدر صورت 



7 
 

ي فارس در ارجاع در صورت عدم تغيير شمارۀ صفحه مياستناد نکرده باش يگريبه منبع د ،اگر بعد از استناد به آن .1 

، شمارۀ صفحه شمارۀر ييو در صورت تغ ؛ميکنمي استفاده ".Ibid" از کلمة يسيو در ارجاع انگل «.همان»: ميسينومي

 ؛ :Ibid,p.34"يا  "22ص ،همان": ديآمي در ادامه مزبور

نقل قول حاضر به  و اولقول ن نقل يکه ماب يدر صورت ،مياستناد کرده باش يگريبه منبع د ،اگر بعد از استناد به آن .2

ن ييصفحه )در صورت تع ن و شمارۀيشيپ سپس کلمة ،سندهينام نو م،يباشسنده ارجاع نداده ياز همان نو يگريمنبع د

)در صورت  در ادامه شمارۀ صفحهو ،opcit سپس کلمة ،سندهينام نو يسيدر منابع انگل شود.ميآورده  صفحه( شمارۀ

در  ،ميسنده ارجاع داده باشياز همان نو يگريبه منبع د ين اگر در نقل قوليهمچن .شوددرج مي( صفحه ن شمارۀييتع

 و سپس نام اثر "همو” سنده،ينو ينام و نام خانوادگ يبه جاصورتي که ميان دو پانوشت، پانوشت ديگري نيامده باشد، 

 .ميآورمي و شمارۀ جلد و صفحه را )به صورت ايرانيک(

هر گاه تعداد نويستدگان دو نفر باشد بعد از نام و نام خانوادگي نفر اول از ويرگول و سپس واو استفاده مي شود و پس 

 ينفر باشند نخست نام و نام خانوادگ دوش از يسندگان بيهرگاه تعداد نواز آن نام و نام خانوادگي نفر دوم نوشته شود و 

در منابع را " گرانيو د"رگول،يو پس از نشان و ،ميسينومي شناسه آمده( ران سرکه به عنوا ياسندهي)نو سندهين نوياول

ر مشخصات يو در ادامه سا ،کيرانيم و سپس نام کتاب را به صورت اييافزامين يدر منابع الترا  "et all" و واژۀ يفارس

 . 12ص ،يسينو نامه، پايانگرانيو د يياحمد رهنماديس :مانند ؛ميکنمي کتاب را ذکر

 :مانند ؛شودمي ه درجيآ نام سوره و بعد ويرگول و سپس شمارۀابتدا  ،قرآن براي ارجاع به :مقدس و کتبارجاع به قرآن 

ش يدايسفر پ :مثال ؛ديآمي هيآ شمارۀ از دونقطه، ابتدا نام کتاب و بعد باب و بعد ز،يرکتب مقدس نيسا ي. برا211،بقره

  .4: 12 يا متي 4-8 :1

ن يدر اوه عمل شود. يک شينواخت و با  کيد به صورت يباها ترجمه در همةآورده شود و  يدر پاورقه يآ ترجمة

 .استفاده شودو رساله  نامهپايان معتبردر تمام ک ترجمةين از يهمچن .شودمي ه قبل از ترجمه درجيآدرس آ ،صورت

اث يغ :مانند ؛است يمدخل کاف المعارف و ةريا دايگ فقط نام فرهن، مشهورهاي المعارف ةريو داها در استناد به فرهنگ

مقاله در  مانندن صورت يدر ا نوشته باشد، يسندۀ خاصيکه هر مدخل را نو يو در صورت ،«حسوک»واژۀ ل ي، ذاللغات

 م.يدهمي ارجاع (مجموعه مقاالتکتاب )

يک(، و پس از آن )به صورت ايتالا رساله ي نامهيانپا عنوان ،سندهينو ينام و نام خانوادگ :و رساله نامهپايان استناد به.دوم

 يفقه يبررس ي،غالم يدمه :مثال ؛شودمي صفحه درج و سپس شمارۀ ،ديآمي در پرانتز (ا رسالهي ان نامهيپا) واژۀ

 .21ص ،(نامه)پايان يطانيات شيم با نگرش به کتاب آجرم اهانت به مقدسات اسال يحقوق

 مقاله: استناد به  .سوم

مورد صفحات  (،ايتاليکنام نشريه )به صورت ، ومه(ي)داخل گ« عنوان مقاله»، ينام و نام خانوادگ: هينشر درمقاله  :کي

 .17-11ص ،نشر دانش ،«ث يالحدآن با علمهاي و شباهت يل اسناديتحل»، يعباس حر :مانند؛ ارجاع
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شمارۀ  ،(ايتاليک)به صورت  نام روزنامه ،ومه(ي)داخل گ «عنوان مقاله» ،سندهينو ينام و نام خانوادگ :روزنامه درمقاله  :دو

 .12ص  ،وزنامه اطالعاتر ،((يل سقوط شورويدال» ي،حسن مهدو :مثالصفحه. 

(به مجموعه مقاالتکتاب )در : نام  ،«عنوان مقاله» نام و نام خانوادگي نويسنده،:  (مجموعه مقاالتکتاب )سه: مقاله در 

بررسي نقش وقف در اقتصاد "وادگي تدوين کننده،شمارۀ صفحه . مثال : محمد علوي ،نام و نام خانصورت ايرانيک

 . 22، تدوين علي کرمي، ص وقف در اقتصاد، در : " اسالمي

نشاني دقيق سايت، نام و نام خانوادگي ، عنوان مقاله )داخل گيومه( ، نام نشريه به   چهار: مقاله در سايت هاي اينترنتي:

بررسي نقش وقف در اقتصاد "، محمد علوي  www.noormags.irرۀ صفحه . مثال : صورت ايرانيک، شما

 . 11، صاسالمي قتصادا، " اسالمي

صفحه  سال نشر اثر و سپس شمارۀ نام خانوادگي نويسنده، کهن گونه استمتني بديارجاع درون :متنيب( ارجاع درون

شده اددر صورتي که منبع ي. (141ص ،1311 مانند: )صدرالمتالهين، ؛شده قرار گيرددر مقابل مطلب نقل ان دو کمانمي

(. 21، ص2ج، 1317براي مثال: )مطهري، شود. جلد درج مي شمارۀ صفحه، ش از ذکر شمارۀپي ،بيش از يک جلد باشد

اگر  (.p.45 Marx ,1978,( يا )41ص ،1978متني منابع انگليسي به دو صورت مجاز است: )مارکس، ارجاع درون

دو اثر در يک سال داشته باشد با حروف فارسي )در ارجاع فارسي( و با حروف التين )در ارجاع مؤلفِ مورد ارجاع، 

و اگر بخواهيم به اثري ،  (1978A, p.45) Marx, و( 34ص الف، 1318مانند: )مطهري،  ؛شوندالتين( مجزا مي

در منابع « گراندي»واژۀ چند نويسنده دارد، نام خانوادگي نويسنده بر اساس حروف الفبا و بعد ارجاع دهيم که دو يا 

صفحه ذکر  رگول و بعد شمارۀدر منابع التين، سپس ويرگول و در ادامه تاريخ نشر و سپس وي« et al»و عبارت ،فارسي

هاي (. اگر آثار در سال(Mesbah et al, 1965, p.34)و ( 11ص ،1384مانند: )رهنمايي و ديگران،  ؛شودمي

(، و در 233، ص 1382؛ 127، ص 1371نويسيم: )مصباح، مختلف منتشر شده باشد، در ارجاع به منبع فارسي چنين مي

(. در صورتي که بخواهيم دوباره به منبع p. 41 1998, , p. 23 , 1992 , Phillipsارجاع به منبع انگليسي چنين: )

 : مذکور ارجاع دهيم

و در ارجاع ، )همان( :نويسيمبه منبع ديگري استناد نکرده باشيم در ارجاع فارسي مي ،اگر بعد از استناد به آن .1 

( Ibid,p.34) يا( 21همان، صنويسيم: )صفحه تغيير کرده باشد مي و در صورتي که شمارۀ (Ibidنويسيم )انگليسي مي

 شود.متعارف تکرار مي وۀمتني به شيدوباره ارجاع درون اد کرده باشيم،به منبع ديگري استن ،اگر بعد از استناد به آن .2

 فهرست منابع  .1

  يروش پاورقفهرست منابع در

 در فهرست جداگانه قرارب يبه ترتو هر کدام شوند مي از هم جدان يو الت يربع ي،منابع فارس ،فهرست منابع ةيدر ته

 بر اساس حروف الفبا مرتبفهرست منابع  .شوندمي زيمتما ر منابعيساها از فهرست و سپس فهرست کتاب رند،يگمي

 ده انگاشته شود.يسندگان نادينام نو ييم الفبايد در تنظيآي ميعرب ياسام يف که در ابتدايالف و الم تعر و شوندمي

  :ن تفاوت کهيبا ا،ستها يپاورقدر فهرست منابع ذکر مشخصات کتب و مقاالت همانند 

http://www.noormags.ir/
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 ؛شودمي ذکر يسنده و سپس نام وينو يمنابع ابتدا نام خانوادگ در فهرست .1

 گيرد؛بين نام خانوادگي و نام نويسنده عالمت ويرگول قرار مي .2 

 شود؛ذکر مي شود ولي شمارۀ صفحات آغازين و پاياني مقالهشمارۀ صفحه ذکر نمي .3 

  شود.مي در منابع تمام اطالعات منبع ذکر .4 

مترجم،  ينام و نام خانوادگ ،(ايتاليکسنده، نام کتاب )به صورت ينونام  ،سندهينو ينام خانوادگ :تابکمشخصات ( فال

 :مانند .خ نشري، تارمحل نشر ،ناشر تعداد مجلدات، نوبت چاپ، شماره جلد،نوبت ويرايش ،  راستار،يو، مصحح ، محقق 

 1371 تهران ي،و فرهنگ يشرکت انتشارات علم ،يصريشرح فصوص الحکم ققه بر يتعل، اهلل دروحي، سينيخم يموسو

اپ ن تنها چيق.همچن1412م.،929 ،شود مانندمي با حروف مختصر ق و م مشخص يالديو م يخ نشر قمريتنها تار .ش

 گردد.مي مختصر )چ( ذکردوم به بعد با استفاده از واژۀ 

م نويسنده ، نام نهادي که آن را منتشر کرده هر گاه يک کتاب نويسنده خاصي نداشته باشد، در اين صورت به جاي نا

شود.همچنين در کتبي که هر بخشي از آن را نويسنده خاصي نگاشته است، کافي است که نام ويراستار است ذکر مي

 مجموعه به جاي نام نويسندگان ذکر شود.

تا استفاده مي نا و بيجا، بياي بيدربارۀ کتبي که محل نشر، ناشر و تاريخ نشر آن ها معلوم نيست، به ترتيب از واژه ه

 شود.

در فهرست منابع اگر نام چند اثر از يک نويسنده در پي يکديگر بيايد، نام خانوادگي و نام نويسنده فقط همراه با 

مشخصات نخستين اثر وي ذکر مي گردد و در آثار بعدي به جاي تکرار نام خانوادگي و نام وي، از خط تيره استفاده 

 مي شود.

استفاده مي شود. .ed ويرايش، از کلمه بتدر منابع التين اگر کتاب ويرايش شده باشد، پس از نام ويراستار و نيز نو

 همچنين الزم است که نوبت ويرايش به صورت عدد ترتيبي و به شکل ذيل نوشته شود : 

 . و..... .4th ed =، ويرايش چهارم  .3rd ed =،ويرايش سوم  .2nd ed =ويرايش دوم 

(و پس از آن واژۀ ايتاليکنام خانوادگي، نام نويسنده، عنوان پايان نامه يا رساله)به صورت نامه و رساله : پايانب( مشخصات 

 نام دانشگاه، محل دانشگاه، شمارۀ صفحه .آيد، نامه يا رساله( در پرانتز مي)پايان

   همقال مشخصات (ج

خ يتار ،شماره ،ا دورهيل سا ،(ايتاليک)به صورت  ا مجلهيه ينام نشر ،«عنوان مقاله» ،نام ي،نام خانوادگ:  مقاله در نشريه. 1

علوم و  يادرکتابخانه منطقه يفارس يکيالکترون يگاه اطالعات کتابهايساختار پا يبررس» ،جعفر ،مهرداد :مثال .نشر

 .1384،4 شمارۀ ،ششم دورۀ ،يرسانو اطالع يکتابدار ،«رازيش يتکنولوژ

(،تاريخ دقيق ايتاليک)داخل گيومه(، نام روزنامه)به صورت  «عنوان مقاله»، ، نامدر روزنامه : نام خانوادگي . مقاله2

 .11/1/1373،روزنامه اطالعات، «داليل سقوط شوروي»انتشار)روز و ماه و سال(. مثال : مهدوي، حسن، 
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به صورت ( مجموعه مقاالت) کتاب نام :در ،«لهعنوان مقا» نام، ي،نام خانوادگ : (مجموعه مقاالتکتاب )مقاله در  .3

نقش وقف در اقتصاد  يبررس» ،علوي، محمد :مثال.  سال نشر،محل نشر، ناشرکننده، نام و نام خانوداگي تدوين ،کيرانيا

 .1384تهران: ، ، نشر مرکز، تدوين علي کرمي، «وقف در اقتصاد»، در: «اسالمي

، يه، دوره، شماره، تاريخ انتشار، شماره صفحه، نام نشرخانوادگي، نام، عنوان مقاله . مقاله در سايت هاي اينترنتي : نام4

 . www.noormags.ir، 27/1/1389:ماننداست. سال  ي دسترسي و تاريخ دسترسي شامل روز، ماه ونشان

 .د اثر يتولسال فشرده، نام لوح  کننده،هيمؤسسه ته :لوح فشرده د( مشخصات

، در فهرست منابع ه باشدمتني استفاده شدش ارجاع درون: اگر از رومتنيارجاع درونمنابع در روش فهرست 

 شوند. دنبال هم آورده ميه به ترتيب ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي، بدون تفکيک کتاب و مقاله، ب

 ينام و نام خانوادگ (.ايتاليکورت نام کتاب )به ص سنده) سال نشر(.ينونام  ،سندهينو ينام خانوادگ : کتاب( مشخصات فال

 . ناشر،تعداد مجلدات،محل نشر نوبت چاپ)چ(، جلد، شمارۀ، ويراستار و مصحح ،محققمترجم، 

و  ي. تهران: شرکت انتشارات علميصريقه بر شرح فصوص الحکم قيتعل (.1371روح اهلل )دي، سينيخم يموسو :مثال

 . يفرهنگ

اپ ق. همچنين تنها چ 1412م.،  1929مانند: شوند؛ روف مختصر ق و م مشخص ميتنها تاريخ نشر قمري و ميالدي با ح

 . شودميذکر  «چ»مختصر  دوم به بعد با استفاده از واژۀ

ا يسال  ،(ايتاليکا مجله )به صورت يه ينام نشر ،«عنوان مقاله»نام )تاريخ نشر(.  ي،نام خانوادگ :در نشريه مقاله  مشخصات (ب

 .شماره ،بستگي شماره به دوره(دوره )در صورت وا

علوم و  يدرکتابخانه منطقه ا يفارس يکيالکترون يگاه اطالعات کتابهايساختار پا يبررس(. »1384جعفر ) ،مهرداد :مثال

 .4ش ي،رسانو اطالع ي، کتابدار«رازيش يتکنولوژ

ب نام و يترتگر به يو افراد د آيدمي (نام ي،نام خانوادگ) مزبورب ينام نفر اول به ترت ،ک نفر باشنديش از يب اناگر مؤلف

 يشناسآب و هوا يمبان»، يانيکاوو محمدرضا ي،عل ي،خانيعل :مانند ؛شوندمي رگول و واو نوشتهيبعد از و ينام خانوادگ

».... 

موعه مقاالت( )مجنام کتاب :در ،«عنوان مقاله»نام )تاريخ نشر(.  ي،نام خانوادگ :)مجموعه مقاالت(کتاب در  همقال مشخصات (ج

 .کننده، محل نشر: ناشرنام و نام خانوداگي تدوين ،کيرانيبه صورت ا

، تدوين علي کرمي، تهران: «وقف در اقتصاد»، در: «نقش وقف در اقتصاد اسالمي يبررس(. »1384علوي، محمد ) :مثال

 نشر مرکز.

 رات:تذک

 ، و رسالة222و حداکثر  122 حداقل (ضمائمبدون احتساب مقدمه و )ارشد  يکارشناس نامهپايان تعداد صفحات .1

 322، حداکثر 14با فونت و A4. تعداد کلمات در هر صفحه با کاغذ است 322و حداکثر  112 حداقل يدکتر
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چيني، رعايت قوانين فواصل براي خطوط، رعايت معيار کلمات مندرج در هر صفحه، اندازۀ فونت، حروف است.

 مورد توجه قرار گيرد.گذاري صفحات و..... بايد شماره

که در متن  يد در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و منبعيبامياند ي که در متن ذکر شدهمنابع همة .2

شده به عنوان منابع مطالعه شده ي راکه فقط مطالعهتوان منابعمي چهدرج شود؛ اگرد در فهرست يباميامده است نين

نامه يا رساله بايد با عنوان هماهنگ باشد و از هرگونه تغييري در محتواي پايان .آورددرفهرست به طور جداگانه 

 عنوان آنها بدون هماهنگي با اداره کل تحصيالت تکميلي اجتناب شود.

سعي شود صفحات  نامه يا رساله )نداشتن غلط اماليي و تايپي يا دستور زباني( بايد مورد توجه باشد وويرايش پايان .3

-شده خودپتزئينات و کادر دور متن تاي کاربردديگر منتقل نشود. از  به صفحة ود که ادامة پاورقيچنان تنظيم ش

ذکر مطالب خارج از موضوع و  از منابع دست اول استفاده و از آوردن مطالب مختلف از يک منبع وو  داري شود

ها طبق جزوۀ راهنماي تدوين دهي دقيق ومستند باشد و پانوشتآدرس آوردن مطالب بدون منبع پرهيز گردد.

  .نامه و رساله تنظيم شودپايان

 نامه يا رساله به چند بخش و هر بخش به چند فصل،ها و سؤاالت فرعي و از تقسيم پاياناز افزايش تعداد فصل .4

نده يا نام نويس .. در جلوِاهلل، استاد و.تمبحث و گفتار پرهيز شود. از آوردن القاب و عناوين دکتر، مهندس، آي

 .نامه و رساله خودداري شودمترجم در پايان

در  يليالت تکميتحص اداره کلمشاور و  ،راهنما تاداناعالم نظر اس فايل پي دي اف پايان نامه يا رساله پس از .1

ي ارسال برا و ،ن، مجوز دفاع صادريتدو يکه در صورت مطابقت با راهنمارد يگمي قرارها نامهيار ادارۀ پاياناخت

 شود.مي مسترد پژوهدانش ئت داوران بهيهاي بر

جزوۀ راهنمايي شده در نامه و رساله، تذکرات شيوۀ نگارش و نکات ذکرسير مراحل تدوين پايانت يعدم رعا .1

پژوه خواهد شد و تبعات قانوني و حقوقي آن متوجه التحصيلي دانشارغر در فيا رساله باعث تأخي نامهپايان نيتدو

 .وي خواهد بود

پايران  هاي الزم از جمله فرم پيشنهاد موضروع، طررح   دريافت فرم هاي مربوط وها و اطالعيهنامهئينبراي اطالع از آ .7

.. بره بانرک   .دفراع و  اهيانره، فررم درخواسرت برگرزاري جلسرة     ، فرم گزارش پيشرفت منامه، طرح نامه رساله دکتري

( برره نشرراني اينترنترري  رهامررام خمينرري)هشرريهرراي معاونررت آمرروزش مؤسسةآموزشرري و پژو نامررهاطالعررات پايرران

//edu.iki.ac.ir  221 32828919        خود برا شرماره تلفرن     يشتر وضعيت پروندۀپيگيري ب يو براکنيد، مراجعه 

          ها مراجعه فرماييد.نامهپايان بگيريد يا به ادارۀتماس 

                                                    

 اداره پايان نامه ها

file://edu.iki.ac.ir
file://edu.iki.ac.ir
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 نمونه صفحه عنوان
 )ره( ينيامام خم مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي نشان

 

 )ره( ينيامام خم يو پژوهش يوزشآم مؤسسۀ

 يدکتر ارشد / رسالۀ يمه کارشناسناانيپا

 شود( نوشتهنجا يا نام رشته در) :رشته

 

 / رسالهنامهپايان عنوان

 (نجا نوشته شوديدر ا نامهپايان عنوان)

 

 استاد / استادان راهنما

 (نجا نوشته شودي)نام کامل استاد /استادان راهنما در ا

 

 استاد / استادان مشاور

 (نجا نوشته شوديکامل استاد / استادان مشاور در ا) نام 

 

 پژوهدانش

 (نجا نوشته شوديسنده در اينام کامل نو)

 ماه و سال

 

 

 12فونت زر بلد 

 12 دفونت زر بل

 12 فونت زر بلد

 14 فونت تیتر

 22 تیتر  فونت

 14فونت تیتر  

 14فونت زر بلد 
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