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راهنماي تدوين پاياننامه کارشناسي ارشد و رسالۀ دکتري
مقدمه
نوشتن پاياننامه و رساله ،و دفاع از آن ،آخرين مرحلة تحصيلي دانشپژوه در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري است که
طي آن دانشپژوه موظف است در زمينة رشته يا گرايش تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق علمي بپردازد.
پاياننامه و رساله حاصل تحقيق ،مطالعات و استنتاجات دانشپژوه است و نمي بايد ترجمه و يا تکرارکارهاي ديگران
باشد.
ادارۀ پاياننامه مؤسسه با توجه به اصول علمي روش تحقيق و مالحظة روشهاي پژوهش و نگارش پاياننامه و رساله در
دانشگاههاي مختلف ،راهنماي تدوين پاياننامه و رساله را جهت استفاده دانشپژوهان فراهم آورده است .اميد است
دانشپژوهان گرامي پيش از اقدام به تدوين پاياننامه و رساله ،اين راهنماي تدوين را که شامل ( )1سير مراحل اداري
تدوين پاياننامه و رساله )2( ،دستورالعمل نگارش پاياننامه و رساله است را بهدقت مطالعه ،و با کاربست آن ادارۀ
پاياننامهها را در اعتالي اهداف مؤسسه و افزايش کيفيت پژوهش بيش از پيش ياري کنند.
مراحل اداري تدوين پاياننامه و رساله
 .1دريافت و تکميل فرم تعيين موضوع زير نظر استاد راهنما 1و تصويب آن در شوراي علمي گروه درمقطع
کارشناسيارشد تا پايان ترم سوم و در مقطع دکتري تا پايان ترم دوم و تحويل به ادارۀ پاياننامهها.
 .2دريافت فرم طرح پاياننامه ارشد تا پايان ترم چهارم و طرح نامه رساله دکتري تا پايان ترم سوم و تدوين آنها زير
نظر استاد راهنما و تصويب آن در گروه و اعمال پيشنهادهاي اصالحي گروه و تحويل به ادارۀ پايان نامه ها.
 .3بررسي طرح پاياننامه ارشد در ترم چهارم و طرح نامه رساله دکتري در ترم سوم در شوراي علمي پاياننامهها.
 .4صدور ابالغية پاياننامه و رساله براي استاد راهنما و دانشپژوه توسط ادارۀ پاياننامهها.
 .5دانش پژوه موظف است بعد از تصويب طرح خود در شوراي علمي پايان نامه ها اصالحات مورد نظر شورا را طي
مدت  15روز اعمال و به مدير کل تحصيالت تکميلي تحويل دهد.
 .6با پيشنهاد استاد راهنما ،استاد مشاور (همراه طرح پاياننامه و طرح نامه رسالة دکتري) به گروه معرفي  ،و پس از
تأييد شوراي علمي گروه و شوراي علمي پاياننامهها ،ابالغية وي صادر ميشود.

 .1الزم است دانشپژوهان محترم ابتدا از ادارۀ پایاننامهها دربارۀ ظرفیت استادان راهنما و مشاور استعالم کنند و به هیی وجیه بیدون
هماهنگی با آن اداره استاد راهنما و مشاور انتخاب نکنند.
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 .7دانشپژوهان مقطع ارشد پس از اتمام دوره آموزشي و دانش پژوهان مقطع دکتري پس از امتحان جامع موظف
هستند فرم ارائة کارکرد وگزارش سير پيشرفت پاياننامه 1و رساله را هر ماه به تأييد استادان راهنما و استاد مشاور رسانده
 ،به ادارۀ پاياننامهها تحويل دهد.
 .8پرداخت شهريه براي مقطع ارشد تا  3سال و براي مقطع دکتري تا چهار سال  ،منوط به ارائة گزارش ماهيانه فرم
سير پيشرفت پاياننامه و رساله با تأييد استادان راهنما در هر ماه و استادان مشاور هر سه ماه يکبار مي باشد.

 .9در صورتي که کارکرد ماهانه دانشپژوهان مقطع ارشد و دکتري به حد نصاب شهريه نرسد  ،تحويل فرم ارائة
گزارش سير پيشرفت پاياننامه و رساله هر ماه با تأييد استادان راهنما ومشاور به ادارۀ پاياننامهها توسط دانشپژوه
الزامي است.
 .11در صورتي که پيشرفت کار پايان نامه يا رساله ضعيف ارزيابي شود ،ثبتنام دانشپژوه در ترم بعد به صورت
مشروط انجام ميشود .چنانچه دو نيمسال متوالي پيشرفت کار دانشپژوه ضعيف ارزيابي شود ادامة تحصيل او منوط به
تأييدکميتة آموزشي خواهد بود.
 .11به دانش پژوهاني که در ماه کمتر از  111ساعت در مقطع دکتري و  81ساعت در مقطع ارشد کار علمي نداشته
باشند  ،در نوبت اول تذکر شفاهي  ،در نوبت دوم تذکر کتبي و در نوبت سوم دانش پژوه به کميته آموزشي تحصيالت
تکميلي معرفي مي شود تا نسبت به ادامه تحصيل وي تصميم مقتضي اتخاذ شود .
 .12دريافت و تکميل فرم برگزاري سمينار ،شش ماه پس از امتحان جامع و پس از تدوين يک فصل اصلي توسط
دانشپژوه دکتري و برگزاري جلسة سمينار توسط ادارۀ پاياننامهها با حضور استادان راهنما و مشاور و رئيس ادارۀ
پاياننامهها.
 .13دريافت و تکميل فرم برگزاري پيشدفاع پس از اتمام رساله و سه ماه پيش از اتمام مدت مجاز تحصيل (چهار
سال) توسط دانشپژوه دکتري و برگزاري جلسة پيشدفاع توسط ادارۀ پاياننامهها با حضور استادان راهنما ،مشاور،
داوران و رئيس ادارۀ پاياننامهها.
 .14ارائة مجوز چاپِ دستکم يک مقاله برگرفته از پاياننامة ارشد و رساله دکتري زير نظر استاد راهنما به صورت
مشترک در مجالت معتبر علمي ـ پژوهشي براي دکتري و مجالت علمي – ترويجي براي ارشد پيش از برگزاري جلسة
دفاع به ادارۀ پاياننامهها.
 .15زمان تشکيل جلسة دفاعيه کارشناسي ارشد حداقل شش ماه پس از تصويب طرح پاياننامه در شوراي علمي
پاياننامهها خواهد بود.

 .1پس از تصویب طرح پایاننامه ،دانشپژوهان مقطع ارشد در مدت مجاز تحصیل شهریه(سه سال) دریافت میکنند ،بیه شیرا اینکیه
کمتر از  6واحد آموزشی داشته باشند و ساعت کارشان در هر ماه کمتر از  08نباشد و به تأیید استادان راهنما و مشاور در هر میاه نیی
رسیده باشد و از پان دهم تا هجدهم هر ماه فرم ساعت کاری به ادارۀ پایاننامهها تحویل گردد.
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 .16دريافت و تکميل فرم برگزاري جلسة دفاع دکتري (حداکثر  2ماه پس از جلسة پيشدفاع) و ارشد و برگزاري
جلسة دفاعيه توسط ادارۀ پاياننامهها با حضور استادان راهنما ،مشاور ،داوران ،دانشپژوهان و رئيس ادارۀ پاياننامهها.
 .17دانشپژوه موظف است اصالحات مورد نظر هيئت داوران را زير نظر استاد راهنما و يکي از داوران حداکثر طي دو
ماه انجام دهد و پس از تأييد استادان راهنما و داور به ادارۀ پاياننامهها تحويل دهد.
 .18ارائة نسخه نهايي پاياننامه يا رساله به استادان راهنما و مشاور  15روز قبل از تاريخ جلسة دفاع توسط دانشپژوه و
تحويل سه نسخة نهايي در مقطع دکتري و يک نسخة نهايي در مقطع ارشد به ادارۀ پاياننامهها توسط دانشپژوه و
تحويل آن به داوران توسط ادارۀ پاياننامهها.
 .19ارائة دو نسخة نهايي از پاياننامه يا رساله براي کتابخانه همراه با سي دي فايل  wordو  pdfبه ادارۀ پاياننامهها و
ارائة دستکم دو نسخة صحافيشده توسط دانشپژوه و تحويل آن به استادان راهنما و مشاور.
 .21چکيدۀ انگليسي و فارسي و تشکر از استادان داور در نسخة نهايي الزامي است.
 .21مراجعة دانشپژوه به ادارۀ پاياننامه به منظور تسويهحساب مالي و معرفي به خدمات آموزش براي انجام امور
دانشآموختگي.
تذکرات:
 .1حداکثر مدت زمان تحصيل در مقطع ارشد با احتساب زمان تدوين پاياننامه ،سه سال ،و رسالة دکتري حداکثر
چهار سال است.
 .2الزم است دانشپژوه براي کسب اطالعات الزم و آمادگي جهت برگزاري جلسة دفاعية خود حداقل در دو جلسة
دفاع شرکت کند.
 .3جزوۀ راهنماي تدوين پاياننامه و رساله را از واحد تکثير مؤسسه قبل از تصويب موضوع دريافت،و پاياننامه و
رساله را طبق آن تدوين کند.
 .4دانشپژوه بايد وضعيت آموزشي خود را از طريق ادارۀ خدمات آموزش و امتحانات پيگيري ،و هرگونه نقص
آموزشي را يک ترم قبل از پايان دوره برطرف کند.
 .5شرکت در کارگاه تدوين پايان نامه براي مقطع ارشد و دکتري در ترم دوم الزامي است.
 .6در صورتي که دانشپژوه در حداکثر مدت مجاز نتواند از رساله يا پاياننامة خود دفاع کند ،در صورت ضرورت و
وجود شرايط با تأييد اداره کل تحصيالت تکميلي با دريافت و تکميل کردن فرم تمديد مهلت پاياننامه و رساله و
تحويل آن به ادارۀ پاياننامهها يک ماه قبل از اتمام دوره ،زمان پاياننامه در مقطع ارشد و دکتري ،حداکثر دو ترم
تحصيلي قابل تمديد خواهد بود؛ ولي در صورتي که دانشپژوه مقطع دکتري بنا به داليل خارج از اختيار نتواند در
اين مدت تمديدشده نيز از رسالة خود دفاع کند پرونده درکميتة موارد خاص بررسي ،و تصميم مقتضي اتخاذ
خواهد شد.
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 .7تمديد مهلت تمديد پايان نامه ارشد منوط به رفع کاستي هاي آموزشي و ارائه گزارش ماهانه و پيشرفت مطلوب
پايان نامه مي باشد.
 .8دانشپژوه موظف است از آغاز تحصيل تا پايان تدوين پاياننامه و رساله و دفاع از آن در ابتداي هر ترم ثبت نام
کند و ثبت نام نکردن (بدون عذر موجه به تشخيص اداره کل تحصيالت تکميلي)به منزلة انصراف از تحصيل است.
 .9تعداد صفحات پاياننامه کارشناسي ارشد (بدون احتساب مقدمه و ضمائم) حداقل  111و حداکثر  ،211و رسالة
دکتري حداقل  151و حداکثر  311است .تعداد کلمات در هر صفحه با کاغذ  A4وبا فونت  ،14حداکثر 311
است .رعايت معيار کلمات مندرج در هر صفحه ،اندازۀ فونت ،حروفچيني ،رعايت قوانين فواصل براي خطوط،
شمارهگذاري صفحات و .....بايد مورد توجه قرار گيرد.
 .11همة منابعي که در متن ذکر شدهاند ميبايد در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و منبعي که در متن
نيامده است نميبايد در فهرست درج شود؛ اگرچه ميتوان منابعي راکه فقط مطالعهشده به عنوان منابع مطالعه شده
درفهرست به طور جداگانه آورد .محتواي پاياننامه يا رساله بايد با عنوان هماهنگ باشد و از هرگونه تغييري در
عنوان آنها بدون هماهنگي با اداره کل تحصيالت تکميلي اجتناب شود.
 .11ويرايش پاياننامه يا رساله (نداشتن غلط اماليي و تايپي يا دستور زباني) بايد مورد توجه باشد و سعي شود صفحات
چنان تنظيم شود که ادامة پاورقي به صفحة ديگر منتقل نشود .از کاربرد تزئينات و کادر دور متن تايپشده خود-
داري شود و از منابع دست اول استفاده و از آوردن مطالب مختلف از يک منبع و ذکر مطالب خارج از موضوع و
آوردن مطالب بدون منبع پرهيز گردد .آدرسدهي دقيق ومستند باشد و پانوشتها طبق جزوۀ راهنماي تدوين
پاياننامه و رساله تنظيم شود.
 .12از افزايش تعداد فصلها و سؤاالت فرعي و از تقسيم پاياننامه يا رساله به چند بخش و هر بخش به چند فصل،
مبحث و گفتار پرهيز شود .از آوردن القاب و عناوين دکتر ،مهندس ،آيتاهلل ،استاد و ...در جلوِ نام نويسنده يا
مترجم در پاياننامه و رساله خودداري شود.
 .13اصل پاياننامه يا رساله (بدون صحافي) پس از تايپ و اعالم نظر استادان راهنما ،مشاور و اداره کل تحصيالت
تکميلي در اختيار ادارۀ پاياننامهها قرار ميگيرد که در صورت مطابقت با راهنماي تدوين ،مجوز دفاع صادر ،و
براي تکثير و ارسال براي هيئت داوران به دانشپژوه مسترد ميشود.
 .14عدم رعايت سير مراحل اداري نوشتن پاياننامه و رساله ،شيوۀ نگارش ،تذکرات و نکات ذکرشده در جزوۀ
راهنمايي تدوين پاياننامه يا رساله باعث تأخير در فارغالتحصيلي دانشپژوه خواهد شد و تبعات قانوني و حقوقي
آن متوجه وي خواهد بود.
 .15براي اطالع از آئيننامهها و اطالعيههاي مربوط و دريافت فرمهاي الزم از جمله فرم پيشنهاد موضوع ،طرح پايان
نامه ،طرح نامه رساله دکتري ،فرم گزارش پيشرفت ماهيانه ،فرم درخواست برگزاري جلسة دفاع و ...به بانک
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اطالعات پاياننامههاي معاونت آموزش مؤسسةآموزشي و پژوهشيامام خميني(ره) به نشاني اينترنتي
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تماس بگيريد يا به ادارۀ پاياننامهها مراجعه فرماييد.

شيوۀ نگارش پاياننامه و رساله
براي ارتقاي کيفيت پاياننامه يا رساله ،دانشپژوهان گرامي بايد با نحوۀ نگارش و تنظيم مطالب يک موضوع علمي
آشنا باشند .در اينجا هرچند تمام نکات الزم را نميتوان بيان کرد ،اما الزم است دانشپژوهان ضوابط و مقررات ذيل را
بهدقت مطالعه و مطابق شيوهنامه ،تمام قسمتهاي مختلف پاياننامه يا رساله را تدوين و ارائه کنند.
اجزاي تشکيلدهندۀ پاياننامه و رساله
 . 1جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3ميلي متر از نوع گالينگور باشد و عناوين رو و پشت جلد به شکل زرکوب
چاپ شود و رنگ جلد براي کارشناسي ارشد آبي و براي دکتري سبز باشد.
الف) روي جلد پاياننامه يا رساله :روي جلد پاياننامه يا رساله عناوين مطابق نمونة صفحه  15درج شود؛
ب) پشت جلد پاياننامه يا رساله :تمام مندرجات روي جلد در پشت جلد به زبان انگليسي  ،مطابق نمونة صفحة ،16
درج شود.
 . 2صفحة سفيد (بعد از جلد يک صفحة سفيد قرار گيرد).
 . 3صفحة "بسم اهلل الرحمن الرحيم" (در وسط صفحه با خط درشت قرار گيرد).
 . 4صفحة عنوان فارسي :طبق نمونة صفحة  16درج شود .عنوان پاياننامه يا رساله بايدکوتاه وگوياي محتواي آن باشد
وکلمات مبهم،مشترک لفظي و واژگان بيگانه در آن بکار گرفته نشود.
 . 5صفحة واگذاري حقوق پاياننامه يا رساله :در پايين صفحه با درج کادر ذيل:
همة حقوق اعم از چاپ و تکثير ،نسخهبرداري ،ترجمه ،اقتباس از اين پاياننامه يا رساله براي مؤسسة آموزشي
وپژوهشي امام خميني (ره) محفوظ است .نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع است.

 . 6صفحة اهدا و تقديم (اختياري).
 . 7صفحة تشکر و قدرداني :در نسخة نهايي ،تشکر از استادان راهنما ،مشاور و داور الزم است  ،و بهتر است از همة
کساني که به نحوي در توليد پاياننامه يا رساله مؤثر بودهاند نيز تشکر شود  .مطالب اين قسمت نبايد بيش از يک صفحه
باشد و ميبايد با فاصلة  5سانتي متر از باالي صفحه نوشته شود.
 . 8صفحة چکيده :چکيده بين  211تا  311کلمه باشد .در چکيده نکات اساسي پاياننامه و رساله به طور فشرده بيان
ميشود؛ مانند معرفي موضوع ،اهميت و کاربرد آن ،هدف تحقيق ،روش تحقيق ،نتايج و يافتههاي تحقيق .در چکيده از
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اشاره به تاريخچه ،ذکر ادله و مستندات ،فصلبندي و ذکر منابع بايد پرهيز شود و کليدواژگان در يک سطر جداگانه
(پايين صفحه) درج شود و بهتر است از  5کلمه کمتر نباشد.
 . 9فهرست مطالب ( شامل عناوين اصلي و فرعي فصلها ،فهرست منابع و عناوين پيوستها).
 .11فهرست جدول ها (در صورت نياز).
 .11فهرست شکل ها (در صورت نياز).
 .12متن اصلي پاياننامه يا رساله :سازماندهي متن اصلي پاياننامه يا رساله با توجه به سرفصلها و تعداد فصول و عناوين
هر فصل به تناسب موضوع و طرح پاياننامه يا رساله و با نظارت استاد راهنما تعيين ميشود ،اما به منظور رعايت شيوۀ
واحد  ،فصلبندي پاياننامه يا رساله به شرح زير باشد:
پاياننامه/رسالۀ فاقد تحقيق ميداني
الف) پيشگفتار يا مقدمه (اختياري) :در پيشگفتار يا مقدمه مطالب کلي و گزارش اجمالي از پاياننامه يا رساله مطرح
ميشود و بايد به نحوي نگاشته شود که حجم آن بين يک تا سه صفحه باشد و از بيان مطالبي که در فصل کليات و
مفاهيم آورده ميشود پرهيز شود.
ب) فصل اول :کليات و مفاهيم :1اين فصل شامل مسئله تحقيق  ،پيشينه تحقيق  ،پرسشهاي اصلي و فرعي ،فرضيه
تحقيق(در صورت امکان) ،2ضرورت تحقيق  ،روش تحقيق ،ساختار تحقيق 3و تعريف واژگان کليدي عنوان پاياننامه و
رساله است .اين فصل نبايد حاوي مباحث محتوايي تحقيق باشد و تنها بيانگر چهارچوب کلي تحقيق است.
ج) فصل دوم :مباني نظري پژوهش(در پژوهشهاي تبييني و موضوعاتي که نيازمند مباني نظري است) :در اين فصل به
تبيين پرسش اصلي تحقيق ،مباني آن و نقل ديدگاههاي مختلف دربارۀ آن پرداخته ميشود.
د) فصل سوم :يافتههاي پژوهش.
ه) فصل چهارم :تحليل دادهها و تفسير يافتهها :در اين فصل دانشپژوه با استفاده از قدرت تجزيه و تحليل خود ،نتايج
تحقيق را به صورت مستدل و روشن بيان ،و نظريات مختلف را نقد ،و دادهها را در چارچوب نظرية مختار تحليل ،و از
نظرية مختار بصورت مستدل دفاع ميکند و اشکالت احتمالي را پاسخ ميدهد.
و) فصل پنجم  4:نتيجهگيري :در اين فصل از مباحث مطرحشده در پايان نامه يا رساله با عبارتهاي کوتاه و گويا
نتيجهگيري مستدل (نه خالصهنويسي) ميشود و پژوهشگر پاسخ نهايي خود را به پرسش تحقيق به طور کوتاه و مستدل

 .1اگرچه در برخي مراکز دانشگاهي از فصل اول که در اينجا با عنوان کليات و مفاهيم آورده شده ،با عنوان مقدمه (طرح تحقيق) نام بـرده
شده است.
 .2فرضيه پژوهش مربوط به رشتههايي است که شروع تحقيق درآنها مبتني بر اثبات يا رد يک فرضيه است.

 .3از بيان گزارش فصول خودداري شود و منطق حاکم بر فصل بندي تبيين شود
 .4در صورتي که مطالب نوشتهشده بيش از  15صفحه با شد عنـوان فصـل داده شـود و اگـر کمتـر باشـد عنـوان خاتمـه آورده شـود(خاتمه:
نتيجهگيري).
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بيان ميکند .در ادامه فرضيه تحقيق به عنوان پاسخ به پرسش(هاي) اصلي بررسي ميشود .در انتها محدوديتهاي
پژوهش (نه مشکالت اجرايي) و پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي بيان ميشود.
تذکر  :1فصلهاي مياني بين فصل اول و فصل نتيجهگيري به اقتضاي موضوع تحقيق مشخص ميشود .به طور معمول،
هر يک از فصول مباني تحقيق براي پاسخگويي به يکي از سؤالهاي فرعي تدوين ميشود .اين فصول در مجموع و يا
يکي از فصلهاي نهايي پاسخ گويي سؤال اصلي تحقيق ميباشد.
تذکر  :2دو فصل اول(کليات و مفاهيم) و فصل نهايي(نتيجهگيري)حجم کمي از پاياننامه/رساله را به خود اختصاص
ميدهند .حجم عمده مطالب در فصلهاي مياني است و بهتر است در ابتداي فصول مياني مقدمه و در آخر آنها جمع-
بندي و خالصهاي از فصل آورده شود.
پاياننامه /رسالۀ داراي تحقيق ميداني
الف ) فصل اول :کليات و مفاهيم.

1

ب ) فصل دوم :مباني نظري پژوهش :در اين فصل مباني نظري تحقيق ،ديدگاههاي مختلف و ديدگاه منتخب بررسي
ميشود.
ج ) فصل سوم :روش پژوهش :در اينفصل دربارۀ طرح پژوهش ،جامعه و گروه نمونهبرداري ،ابزار پژوهش ،روش
گردآوري دادهها و روش تحليل دادهها بحث ميشود.
د ) فصل چهارم :يافتههاي پژوهش :در اين فصل دانشپژوه بايد نتايج حاصل از اجراي آزمونهاي آماري و تحليل
دادهها را بدون تفسير ،جهتگيري و تبيين مطرح کند.
ه ) فصل پنجم :بحث و تفسير نتايج :دراين فصل دانشپژوه بايد يافتههاي خود را بر پاية مباني و چارچوب نظري
پژوهش تبيين کند و ادلة احتمالي رد يا تأييد فرضيه پژوهش خود را ارائه دهد و چرايي دستيابي به يافتهها ،تبيين ،تفسير
و تشريح شود .در انتهاي اين فصل نتيجهگيري کلي (نه خالصهنويسي) بيان ،و محدوديتهاي تحقيق (نه مشکالت
اجرايي) و پيشنهادهاي پژوهش مطرح شود.
 .13فهرست منابع :2همة منابعي که در متن پاياننامه يا رساله از آنها استفاده شده است در اين قسمت ميآيد.
 .14پيوستها :پيوستها شامل همة جداول ،نمودارها ،اشکال ،منحنيها ،آمار و ارقام ،اعالم و نيز شرح مطالبي که
تکميلکنندۀ مطالب متن اصلي پاياننامه يا رسالهاندکه ترجيحاً به دليل جلوگيري از طوالني شدن متن اصلي ،خارج آن
ميآيند .پيوستها پس از فهرست منابع درج ميشوند.
 .15چکيده و کليدواژگان انگليسي :محتواي چکيدۀ انگليسي همان محتواي چکيدۀ فارسي است ومعادلهاي واژگان
کليدي نيز در انتهاي آن درج ميشود.
 .1محتواي اين فصل همان محتواي فصل اول کليات و مفاهيم پاياننامه/رسالة فاقد تحقيق ميداني است.
 .2نحوۀ نگارش فهرست در آخر اين راهنما در صفحة  11بيان شده است.
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 .16صفحة عنوان انگليسي :صفحة مشخصات پاياننامه يا رساله به زبان انگليسي ،همان مشخصات عنوان پاياننامه يا
رساله به زبان فارسي است.
 .17صفحة سفيد (آخرين صفحه).
شرايط انتخاب استاد راهنما و مشاور
 .1دارا بودن رتبة علمي قابل قبول و داشتن ظرفيت الزم (بيش از پنج پاياننامه يا رساله را همزمان استاد راهنما و مشاور
نباشد) .2 .دارا بودن تخصص الزم دربارۀ موضوع .3 .تسلط به روش تحقيق .4 .دارا بودن روحية تحقيق و صبر و
حوصله در نظارت علمي بر کار دانشپژوه .5 .سهولت دسترسي و داشتن روحية همکاري و ارتباط علمي مستمر با
دانشپژوه.
وظايف استاد راهنما و مشاور
.1کمک به پر کردن دقيق فرم طرح پاياننامه يا رساله ،و راهنمايي در انتخاب روش تحقيق و نحوۀ شروع و ادامه کار.
 .2راهنمايي در تهية ساختار پاياننامه يا رساله.
 .3معرفي منابعي که دانشپژوه براي شروع ،ادامه و تکميل پاياننامه يا رساله بايد آنها را مطالعه کند.
 .4مطالعه و تصحيح محتواي پاياننامه يا رساله.
 .5تأييد گزارشهاي ماهانة دانشپژوه.
 .6زمانبندي مراحل مختلف کار و الزام دانشپژوه به رعايت آن.
 .7بررسي و اصالح پرسشنامه ،هدايت برنامههاي مشاهده ،مصاحبه و تعيين حجم نمونه ،فرايند نمونهگيري و محاسبات
آماري در تحقيقات ميداني.
 .8نظارت کامل بر فرايند مطالعه و فيشبرداري دانشپژوه.
 .9احراز اصالت پاياننامه يا رساله.
 .11شرکت در جلسات سمينار ،پيش دفاع و دفاع.
 .11راهنمايي دانشپژوه در مورد نگارش و ارائة مقالة مستخرج از پاياننامه يا رساله.
 .12دفاع از پاياننامه يا رساله در جلسه دفاع در موارد مقتضي.
 . 13نظارت بر اعمال اصالحات پيشنهادي هيئت داوران در جلسة دفاع.
استاد راهنما خطوط اصلي پاياننامه يا رساله را نظارت و هدايت ميکند و استاد مشاور تکميلکنندۀ تخصص و
هدايتهاي استاد راهنماست و در موارد جزئيتر دانشپژوه را کمک و هدايت ميکند.
استادان راهنما و مشاور بايد حداقل استاديار باشند ،و چنانچه خارج از مؤسسه باشند بايد مدرک دکتري داشته باشند.
شيوۀ تايپ و نگارش پاياننامه
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 .9کاغذ و چاپ  :همة قسمتهاي پاياننامه يا رساله بايد روي کاغذ سفيد پرينت شود .ابعاد کاغذ  29/7در  21/1سانتي-
متر (کاغذ  )A4باشد .تمام متنها فقط بر يک روي کاغذ تايپ ميشود و متن فارسي و عربي ترجيحاً با قلم B lotus
فونت 14و متن عربي (آيات و روايات) با قلم  B Badrفونت  14و متن انگليسي با قلم  Times newفونت 12
حروفچيني شود .در پانوشت براي حروفچيني فارسي و عربي ترجيحاً از قلم  B lotusفونت  12استفاده شود و متن
انگليسي با قلم  Times newفونت  11باشد و الزم است نوع قلم مورد استفاده در سراسر متن يکنواخت باشد .نوع قلم
براي عناوين ميتواند متفاوت انتخاب شود .عنوان اصلي پاياننامه يا رساله با قلم  Titrو با اندازۀ  16و عنوان فرعي با قلم
 Titrو با اندازۀ  14و عنوان فرعيتر با قلم  Titrو با اندازۀ  12باشد.
 .2فاصلهگذاري و حاشيهبندي :فاصلة سطرها در سراسر پاياننامه يا رساله  1سانتيمتر ،و فاصلة سطرها در چکيده 1/5
سانتيمتر باشد .حاشيه سمت راست و باال  3/5سانتيمتر و حاشية سمت چپ و پايين  2/5سانتيمتر باشد .اين حاشيهها
بايد در سراسر پاياننامه يا رساله رعايت شود .در صورتي که در برخي موارد اندازۀ شکلها يا جدولها بزرگتر از
فضاي داخل حاشيه باشد ،با کوچک کردن آنها يا با استفاده از کاغذ ( A3به صورت تاخورده) ،حاشيه رعايت
ميگردد .فاصله بين دو سطر متوالي در هر بند ،به نحوي تنظيم شودکه  24سطر در هر صفحه جاي گيرد .در سرصفحه
فهرست و متن ،در صفحات زوج ،عنوان پاياننامه يا رساله سمت راست و شمارۀ صفحه سمت چپ درج شود ،و در
صفحات فرد عنوان فصل سمت راست و شمارۀ صفحه در انتهاي سمت چپ درج گردد.
 .3شمارهگذاري :در شمارهگذاري صفحات مربوط به فهرست با حروف الفبا در باالي صفحه سمت چپ (أ ،ب)...
نوشته ميشود .صفحات متن اصلي نيز که از مقدمه يا پيشگفتار يا فصل اول شروع ميشود ،با عدد و در باالي صفحه
سمت چپ شمارهگذاري شود .شمارهگذاري صفحات شامل صفحههاي شکلها ،جدولها ،منابع و پيوستها نيز
ميگردد .فاصلة شمارۀ صفحه در حدود  1/5سانتيمتر از لبة باالست .عنوانهاي اصلي پاياننامه يا رساله به عناوين فرعي
و نيز هر عنوان فرعي به عناوين فرعي ديگر تقسيم ميشود .در اين صورت براي شمارهگذاري هر کدام از عناوين فرعي
از دو عدد که با خط فاصله از يکديگر جدا شدهاند ،استفاده ميشود که عدد سمت راست بيانگر شمارۀ عنوان فرعي و
عدد سمت چپ بيانگر شمارۀ عنوان اصلي است .همچنين عناوين فرعيتر با سه عدد مشخص ميشوند .گفتني است که
شمارهگذاري عنوانها از پنج عدد تجاوز نکند.
 .4ضوابط نگارش :رعايت جايگاه اجزاي جمله ،مطابقت فعل با فاعل ،رعايت زمان افعال ،رعايت قواعد ويراستاري،
رعايت رسمالخط فارسي(طبق شيوهنامة فرهنگستان ادب فارسي) ،پرهيز از کاربرد واژگان بيگانه ،دقت در ضبط اعالم،
عدم بيان عنوان در قالب جمله ،سادگي جملهها ،مستند و منطقي و مستدل بودن ،پرهيز از اطناب مُمِل و ايجاز مُخِل،
پرهيز از عيبگويي و توهين ،ترک القاب و اوصاف تمجيدي ،استفاده نکردن از واژگان عاميانه ،پرهيز از اظهار فضل
و. ...
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 .5رعايت قوانين نشانهگذاري :کاربرد درست نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،سهنقطه ،نشانة پرسش ،نشانة
تعجب ،گيومه ،کمان ،قالب ،خط فاصله و. ...

 .6رعايت ضوابط نقل قول :نقل قول مستقيم نبايد از حد ضرورت بيشتر باشد.
الف) نقلقول مستقيم :در نقلقول مستقيم بايد عين مطلب نقل شود و اگرسه يا کمتر از سه سطر بود در بافت متن در
گيومه قرار گيرد و اگر بيشتر بود چپ چين شود بدون آنکه در گيومه قرار گيرد.
ب) نقل قول غيرمستقيم :چکيدهاي از ديدگاه شخص بيان ميشود و در پايان ،منبع آن ديدگاه در پاورقي ارائه
ميگردد .در صورت لزوم فقط جمله مهم نويسنده نقل شود نه تمام مطالب .
 .7نحوۀ تنظيم پاورقي توضيحي :

پاورقي توضيحي به مطلبي اطالق ميشود که به فهم مطلب متن کمک کند .براي افزودن توضيح به متن در صورتي که
عبارت يا واژهاي به توضيح خاصي نياز داشته باشد ،عدد پانوشت در باال و سمت چپ آن درج ميشود ،و در پايين
صفحه ،توضيح مربوط به آن شماره ميآيد .مطالب پانوشت نبايد از سه سطر بيشتر باشد.چنانچه زيرنويس بيش از سه
سطر باشد به بخش پي نوشتها در پايان همان فصل يا در آخر پاياننامه يا رساله منتقل ميشود.
 .8ارجاع :براي ارجاع از دو شيوه استفاده ميشود  :الف) درونمتني ب) پانوشت  .دانش پژوه موظف است هر روش را
که انتخاب ميکند در سراسر پاياننامه يا رساله به آن وفادار باشد.
الف) ارجاع پانوشت:

اول .استناد به کتاب :نام و نام خانوادگي نويسنده ،نام کتاب به صورت ايرانيک ،شمارۀ جلد ،شمارۀ صفحه .مثال :1
محمود سريع القلم ،سير روش و پژوهش در رشته روابط بينالملل ،ص .11
مثال  :2و .ت .جونز ،خداوندان انديشه سياسي ،ج ،2ص.125
در صورتي که بخواهيم دوباره به منبع مزبور ارجاع دهيم:
 .1اگر بعد از استناد به آن ،به منبع ديگري استناد نکرده باشيم در صورت عدم تغيير شمارۀ صفحه در ارجاع فارسي
مينويسيم« :همان ».و در ارجاع انگليسي از کلمة " "Ibid.استفاده ميکنيم؛ و در صورت تغيير شمارۀ صفحه ،شمارۀ
مزبور در ادامه ميآيد" :همان ،ص "22يا " :Ibid,p.34؛
 .2اگر بعد از استناد به آن ،به منبع ديگري استناد کرده باشيم ،در صورتي که مابين نقل قول اول و نقل قول حاضر به
منبع ديگري از همان نويسنده ارجاع نداده باشيم ،نام نويسنده ،سپس کلمة پيشين و شمارۀ صفحه (در صورت تعيين
شمارۀ صفحه) آورده ميشود .در منابع انگليسي نام نويسنده ،سپس کلمة  ،opcitودر ادامه شمارۀ صفحه (در صورت
تعيين شمارۀ صفحه) درج ميشود .همچنين اگر در نقل قولي به منبع ديگري از همان نويسنده ارجاع داده باشيم ،در
صورتي که ميان دو پانوشت ،پانوشت ديگري نيامده باشد ،به جاي نام و نام خانوادگي نويسنده” ،همو" و سپس نام اثر
(به صورت ايرانيک) و شمارۀ جلد و صفحه را ميآوريم.
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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
از آن نام و نام خانوادگي نفر دوم نوشته شود و هرگاه تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشند نخست نام و نام خانوادگي
اولين نويسنده (نويسندهاي که به عنوان سرشناسه آمده) را مينويسيم ،و پس از نشان ويرگول"،و ديگران" را در منابع
فارسي و واژۀ " "et allرا در منابع التين ميافزاييم و سپس نام کتاب را به صورت ايرانيک ،و در ادامه ساير مشخصات
کتاب را ذکر ميکنيم؛ مانند :سيداحمد رهنمايي و ديگران ،پاياننامه نويسي ،ص. 52
ارجاع به قرآن و کتب مقدس :براي ارجاع به قرآن ،ابتدا نام سوره و بعد ويرگول و سپس شمارۀ آيه درج ميشود؛ مانند:
بقره .256،براي سايرکتب مقدس نيز ،ابتدا نام کتاب و بعد باب و بعد از دونقطه ،شمارۀ آيه ميآيد؛ مثال :سفر پيدايش
 8-4 :1يا متي .4 :12
ترجمة آيه در پاورقي آورده شود و در همة ترجمهها بايد به صورت يک نواخت و با يک شيوه عمل شود .در اين
صورت ،آدرس آيه قبل از ترجمه درج ميشود .همچنين از يک ترجمة معتبردر تمام پاياننامه و رساله استفاده شود.

در استناد به فرهنگها و دايرة المعارفهاي مشهور ،فقط نام فرهنگ يا دايرة المعارف و مدخل کافي است؛ مانند :غياث
اللغات ،ذيل واژۀ «حسوک» ،و در صورتي که هر مدخل را نويسندۀ خاصي نوشته باشد ،در اين صورت مانند مقاله در
کتاب (مجموعه مقاالت) ارجاع ميدهيم.
دوم.استناد به پاياننامه و رساله :نام و نام خانوادگي نويسنده ،عنوان پاياننامه يا رساله (به صورت ايرانيک) ،و پس از آن
واژۀ (پايان نامه يا رساله) در پرانتز ميآيد ،و سپس شمارۀ صفحه درج ميشود؛ مثال :مهدي غالمي ،بررسي فقهي
حقوقي جرم اهانت به مقدسات اسالم با نگرش به کتاب آيات شيطاني (پاياننامه)،ص .25
سوم .استناد به مقاله:

يک :مقاله در نشريه :نام و نام خانوادگي« ،عنوان مقاله» (داخل گيومه) ،نام نشريه (به صورت ايتاليک) ،صفحات مورد
ارجاع؛ مانند :عباس حري« ،تحليل اسنادي و شباهتهاي آن با علمالحديث » ،نشر دانش ،ص.17-11
دو :مقاله در روزنامه :نام و نام خانوادگي نويسنده« ،عنوان مقاله» (داخل گيومه) ،نام روزنامه (به صورت ايتاليک) ،شمارۀ
صفحه .مثال :حسن مهدوي« ،داليل سقوط شوروي)) ،روزنامه اطالعات ،ص .12
سه :مقاله در کتاب (مجموعه مقاالت)  :نام و نام خانوادگي نويسنده« ،عنوان مقاله» ،در  :نام کتاب (مجموعه مقاالت)به
صورت ايرانيک،نام و نام خانوادگي تدوين کننده،شمارۀ صفحه  .مثال  :محمد علوي "بررسي نقش وقف در اقتصاد
اسالمي"  ،در  :وقف در اقتصاد  ،تدوين علي کرمي ،ص. 21
چهار :مقاله در سايت هاي اينترنتي:

نشاني دقيق سايت ،نام و نام خانوادگي  ،عنوان مقاله (داخل گيومه)  ،نام نشريه به

صورت ايرانيک ،شمارۀ صفحه  .مثال  ، www.noormags.ir :محمد علوي "بررسي نقش وقف در اقتصاد
اسالمي"  ،اقتصاد اسالمي ،ص. 15
ب) ارجاع درونمتني :ارجاع درونمتني بدين گونه استکه نام خانوادگي نويسنده ،سال نشر اثر و سپس شمارۀ صفحه
ميان دو کمان در مقابل مطلب نقلشده قرار گيرد؛ مانند( :صدرالمتالهين ،1366 ،ص .)145در صورتي که منبع يادشده
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بيش از يک جلد باشد ،پيش از ذکر شمارۀ صفحه ،شمارۀ جلد درج ميشود .براي مثال( :مطهري ،1367 ،ج ،2ص.)21
ارجاع درونمتني منابع انگليسي به دو صورت مجاز است( :مارکس ،1978 ،ص )45يا ( .)Marx ,1978, p.45اگر
مؤلفِ مورد ارجاع ،دو اثر در يک سال داشته باشد با حروف فارسي (در ارجاع فارسي) و با حروف التين (در ارجاع
التين) مجزا ميشوند؛ مانند( :مطهري 1358 ،الف ،ص )34و ) ، )Marx ,1978A, p.45و اگر بخواهيم به اثري
ارجاع دهيم که دو يا چند نويسنده دارد ،نام خانوادگي نويسنده بر اساس حروف الفبا و بعد واژۀ «ديگران» در منابع
فارسي ،و عبارت« »et alدر منابع التين ،سپس ويرگول و در ادامه تاريخ نشر و سپس ويرگول و بعد شمارۀ صفحه ذکر
ميشود؛ مانند( :رهنمايي و ديگران ،1384 ،ص )11و () .)Mesbah et al, 1965, p.34اگر آثار در سالهاي
مختلف منتشر شده باشد ،در ارجاع به منبع فارسي چنين مينويسيم( :مصباح ،1375 ،ص 127؛  ،1382ص  ،)233و در
ارجاع به منبع انگليسي چنين .)Phillips , 1992 , p. 23 , 1998, p. 41( :در صورتي که بخواهيم دوباره به منبع
مذکور ارجاع دهيم:
 .1اگر بعد از استناد به آن ،به منبع ديگري استناد نکرده باشيم در ارجاع فارسي مينويسيم( :همان) ،و در ارجاع
انگليسي مينويسيم ( )Ibidو در صورتي که شمارۀ صفحه تغيير کرده باشد مينويسيم( :همان ،ص )25يا ()Ibid,p.34
 .2اگر بعد از استناد به آن ،به منبع ديگري استناد کرده باشيم ،دوباره ارجاع درونمتني به شيوۀ متعارف تکرار ميشود.
 .1فهرست منابع
فهرست منابع درروش پاورقي

در تهية فهرست منابع ،منابع فارسي ،عربي و التين از هم جدا ميشوند و هر کدام به ترتيب در فهرست جداگانه قرار
ميگيرند ،و سپس فهرست کتابها از فهرست ساير منابع متمايز ميشوند .فهرست منابع بر اساس حروف الفبا مرتب
ميشوند و الف و الم تعريف که در ابتداي اسامي عربي ميآيد در تنظيم الفبايي نام نويسندگان ناديده انگاشته شود.
در فهرست منابع ذکر مشخصات کتب و مقاالت همانند پاورقي هاست،با اين تفاوت که:
 .1در فهرست منابع ابتدا نام خانوادگي نويسنده و سپس نام وي ذکر ميشود؛
 .2بين نام خانوادگي و نام نويسنده عالمت ويرگول قرار ميگيرد؛
 .3شمارۀ صفحه ذکر نميشود ولي شمارۀ صفحات آغازين و پاياني مقاله ذکر ميشود؛
 .4در منابع تمام اطالعات منبع ذکر ميشود.
الف) مشخصات کتاب :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده ،نام کتاب (به صورت ايتاليک) ،نام و نام خانوادگي مترجم،
محقق  ،مصحح  ،ويراستار ،نوبت ويرايش  ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،تعداد مجلدات ،ناشر ،محل نشر ،تاريخ نشر .مانند:
موسوي خميني ،سيدروح اهلل ،تعليقه بر شرح فصوص الحکم قيصري ،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران 1375
ش .تنها تاريخ نشر قمري و ميالدي با حروف مختصر ق و م مشخص ميشود مانند929 ،م1412،.ق.همچنين تنها چاپ
دوم به بعد با استفاده از واژۀ مختصر (چ) ذکر ميگردد.
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هر گاه يک کتاب نويسنده خاصي نداشته باشد ،در اين صورت به جاي نام نويسنده  ،نام نهادي که آن را منتشر کرده
است ذکر ميشود.همچنين در کتبي که هر بخشي از آن را نويسنده خاصي نگاشته است ،کافي است که نام ويراستار
مجموعه به جاي نام نويسندگان ذکر شود.
دربارۀ کتبي که محل نشر ،ناشر و تاريخ نشر آن ها معلوم نيست ،به ترتيب از واژه هاي بيجا ،بينا و بيتا استفاده مي
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.
در منابع التين اگر کتاب ويرايش شده باشد ،پس از نام ويراستار و نيز نوبت ويرايش ،از کلمه ed.استفاده مي شود.
همچنين الزم است که نوبت ويرايش به صورت عدد ترتيبي و به شکل ذيل نوشته شود :
ويرايش دوم = ، 2nd ed.ويرايش سوم =  ، 3rd ed.ويرايش چهارم =  4th ed.و. .....
ب) مشخصات پاياننامه و رساله  :نام خانوادگي ،نام نويسنده ،عنوان پايان نامه يا رساله(به صورت ايتاليک)و پس از آن واژۀ
(پاياننامه يا رساله) در پرانتز ميآيد ،نام دانشگاه ،محل دانشگاه ،شمارۀ صفحه .
ج) مشخصات مقاله

 .1مقاله در نشريه  :نام خانوادگي ،نام« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه يا مجله (به صورت ايتاليک) ،سال يا دوره ،شماره ،تاريخ
نشر .مثال :مهرداد ،جعفر« ،بررسي ساختار پايگاه اطالعات کتابهاي الکترونيکي فارسي درکتابخانه منطقهاي علوم و
تکنولوژي شيراز» ،کتابداري و اطالعرساني ،دورۀ ششم ،شمارۀ .1384،4
 .2مقاله در روزنامه  :نام خانوادگي ،نام« ،عنوان مقاله» (داخل گيومه) ،نام روزنامه(به صورت ايتاليک)،تاريخ دقيق
انتشار(روز و ماه و سال) .مثال  :مهدوي ،حسن« ،داليل سقوط شوروي» ،روزنامه اطالعات.1373/6/11،
 .3مقاله در کتاب (مجموعه مقاالت)  :نام خانوادگي ،نام« ،عنوان مقاله» ،در :نام کتاب (مجموعه مقاالت) به صورت
ايرانيک ،نام و نام خانوداگي تدوينکننده ،ناشر ،محل نشر،سال نشر  .مثال :علوي ،محمد« ،بررسي نقش وقف در اقتصاد
اسالمي» ،در« :وقف در اقتصاد» ،تدوين علي کرمي ،نشر مرکز ،تهران.1384 ، :
 .4مقاله در سايت هاي اينترنتي  :نام خانوادگي ،نام ،عنوان مقاله ،نام نشريه ،دوره ،شماره ،تاريخ انتشار ،شماره صفحه،
نشاني دسترسي و تاريخ دسترسي شامل روز ،ماه و سال است .مانند. 1389/5/27 ،www.noormags.ir:

د) مشخصات لوح فشرده :مؤسسه تهيهکننده ،نام لوح فشرده ،سال توليد اثر .
فهرست منابع در روش ارجاع درونمتني :اگر از روش ارجاع درونمتني استفاده شده باشد ،در فهرست منابع
به ترتيب ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي ،بدون تفکيک کتاب و مقاله ،به دنبال هم آورده ميشوند.
13

الف) مشخصات کتاب  :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( سال نشر) .نام کتاب (به صورت ايتاليک) .نام و نام خانوادگي
مترجم ،محقق ،مصحح و ويراستار ،شمارۀ جلد ،نوبت چاپ(چ) ،تعداد مجلدات،محل نشر،ناشر.
مثال :موسوي خميني ،سيدروح اهلل ( .)1375تعليقه بر شرح فصوص الحکم قيصري .تهران :شرکت انتشارات علمي و
فرهنگي.
تنها تاريخ نشر قمري و ميالدي با حروف مختصر ق و م مشخص ميشوند؛ مانند 1929 :م 1412 ،.ق .همچنين تنها چاپ
دوم به بعد با استفاده از واژۀ مختصر «چ» ذکر ميشود.
ب) مشخصات مقاله در نشريه  :نام خانوادگي ،نام (تاريخ نشر)« .عنوان مقاله» ،نام نشريه يا مجله (به صورت ايتاليک) ،سال يا
دوره (در صورت وابستگي شماره به دوره) ،شماره.
مثال :مهرداد ،جعفر (« .)1384بررسي ساختار پايگاه اطالعات کتابهاي الکترونيکي فارسي درکتابخانه منطقه اي علوم و
تکنولوژي شيراز» ،کتابداري و اطالعرساني ،ش.4
اگر مؤلفان بيش از يک نفر باشند ،نام نفر اول به ترتيب مزبور (نام خانوادگي ،نام) ميآيد و افراد ديگر به ترتيب نام و
نام خانوادگي بعد از ويرگول و واو نوشته ميشوند؛ مانند :عليخاني ،علي ،و محمدرضاکاوياني« ،مباني آب و هواشناسي
»....
ج) مشخصات مقاله در کتاب (مجموعه مقاالت) :نام خانوادگي ،نام (تاريخ نشر)« .عنوان مقاله» ،در :نام کتاب(مجموعه مقاالت)
به صورت ايرانيک ،نام و نام خانوداگي تدوينکننده ،محل نشر :ناشر.
مثال :علوي ،محمد (« .)1384بررسي نقش وقف در اقتصاد اسالمي» ،در« :وقف در اقتصاد» ،تدوين علي کرمي ،تهران:
نشر مرکز.
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