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 و رساله نامهانیپادر نوشتن  ضرورینکات 
 

 محورهای پژوهشی در علوم اسالمی 

 

 پژوهی  مسئله .1

یا  اندندادهی مشخص باشد که تا کنون علما و دانشمندان به آنها پاسخ پژوهشی را که محور آن یک یا چند سؤال علم

 .نامندیم محورمسئلهیست و یا اشکال و ایراد دارد، پژوهش از نظر پژوهشگر، کافی و تام ن انددادهاگر پاسخ 

تبع و مطالعه که از جهل و عدم ت یسؤالبگیرید، نه  نشئتعلمی است که از تتبع و تأمل  سؤالمحور چنین پژوهشی 

 پژوهشگر برخیزد. 

آثار مربوط به یک موضوع را مطالعه و به مباحث مربوطه اشراف  نیترمهمکه پژوهشگر،  دهدیمسؤال علمی زمانی رخ 

 علمی داشته باشد. 

نباشد، تحقیق واقعی  محورمسئله، تحقیقی را که یدرستبهنوع پژوهش، این نوع از پژوهش است و برخی  نیترمهم

 . دانندینم

 موضوع پژوهی  .2

گاهی محور پژوهش موضوع مشخصی است که اطالعات مربوط به آن در آثار متعدد به طور پراکنده موجود است و 

درباره موضوع، مطالعات  لزوما  پژوهشگر قصد دارد آن اطالعات را یکجا و مرتب سازد و به بررسی آنها بپردازد؛ بدون آنکه 

در طی مطالعاتش بر روی  لزوما  ر مباحث آن اشراف علمی داشته باشد و نیز بدون آنکه انجام داده و ب یاگستردهقبلی 

 علمی معینی مواجه شده باشد.  سؤاالتآن موضوع با 

  یپژوهمتن .3

گاهی محور پژوهش، متن معینی است و پژوهشگر قصد دارد آن را تصحیح یا ترجمه یا شرح یا نقد کند. این نوع از 

 دارد. پژوهش، متن محور نام 

  فرعی و  سؤاالتاصلی و  سؤالموضوع محور و متن محور، نیازی به  یهاپژوهشالزم به ذکر است که در

 فرضیه نیست. 

 

 تک منظری و چند منظری یهاپژوهش

 پژوهش تک منظری آن است که به مباحث مطرح در یک علم یا یک دیدگاه بسنده شود. 

قی، آن است که در خصوص موضوعات مشترک میان علوم مختلف یا و تطبی یاسهیمقاپژوهش چند منظری یا همان 

 اهتمام شود.  یاسهیمقاگوناگونی درباره آن مطرح شده، به بررسی تطبیقی و  یهادگاهیدموضوعاتی که 
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  از پژوهش تک منظری است.  ترقیدقبهتر و  یاسهیمقاپژوهش در بیشتر موارد، الزم به ذکر است که 

 اسالمی  قاصد پژوهش در علومم

 بنيادی  .1

 غرض از پژوهش بنیادی آن است که نتایج آن به گسترش مرزهای دانش بیانجامد. 

 کاربردی  .2

 کاربردی آن است که نتایج آن به بهینه ساختن وضعیت چیزی کمک کند.  یهاپژوهشغرض از 

  ند آن برای صاحبه، پرسش و مانکاربردی، روش میدانی، مشاهده، م یهاپژوهشالزم به ذکر است که در

پژوهشگر که در مرحله  یهاهیتوصو  هانییتبآوری اطالعات و پردازش آنها الزم است وگرنه تفسیرها و گرد

 ناکارآمد خواهد بود.  گاه و ییگویکل، ردیپذیمتجزیه و تحلیل صورت 

 

  هنامپژوهش

را زیر نظر استادان راهنما و  طلبه و دانشجو در پایان سطح سه و ارشد و سطح چهار و دکترا موظف است پژوهشی

 . شودیمگفته  نامهپژوهشمشاور به انجام برساند که به آن 

  نامهانیپا .1

 . شودیمگفته  نامهانیپا، دهندیمکه طالب و دانشجویان سطح سه و کارشناسی ارشد انجام  یانامهپژوهشبه 

 رساله   .2

  . شودیم، رساله گفته دهندیمرا انجام که طالب و دانشجویان سطح چهار و دکت یانامهپژوهشبه 

 

 انتخاب استاد راهنما 

محل تحصیل  مؤسسه یعلمئتیهاستاد راهنما به درخواست دانشجو و موافقت کتبی استاد و از میان اعضای  .1

 . شودیمگروه آموزشی تعیین  دییتأو با مرتبه علمی حداقل استادیاری و با 

 . شودیماد راهنمای اول و رعایت سایر شرایط و با تصویب گروه تعیین استاد راهنمای دوم با پیشنهاد است .2

یا  یعلمئتیهگروه آموزشی، از بین اعضای  دییتأانتخاب استاد یا استادان مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و  .3

 است.  ریپذامکانمرتبط با رشته تحصیلی دانشجو  یاحرفهمتخصصان 

 

 نتخاب موضوع ا

 از منابع زیر بهره ببرید:  دیتوانیمبرای انتخاب موضوع 

 تأمالت و مطالعات شخصی  .1

 شخصی  سؤاالتو  هادغدغه .2
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 و استادان  نظرانصاحباظهار نظرهای  .3

 تحقیق میدانی مانند قضات یهانهیزمتجربیات و اطالعات افراد مرتبط با  .4

 علمی  یهاشیهما و هانشستمطرح شده در  یهادگاهیدو  هابحث .5

 مباحث کتب تخصصی  .6

 مقاالت پژوهشی  .7

  هاشیهمامراکز پژوهشی و  یهافراخوانموضوعات پیشنهادی در  .8

 هانامهپژوهشمرور موضوعات و ریز موضوعات  .9

 اینترنتی  یهاگاهیپااطالعات  .10

 

 شرایط موضوع مطلوب 

 صراحت و شفافیت  .1

 نو بودن و تکراری نبودن  .2

 کافیدسترسی داشتن به منابع  .3

 بودن  بخشجهینتسودمند و  .4

 جزئی و محدود بودن  .5

 مورد عالقه بودن  .6

 در توان علمی بودن  .7

 در توان فکری بودن  .8

 تناسب با فرصت پژوهشگر بودن  .9

 تناسب با نوع تخصص استادان بودن   .10

 قابلیت انتشار داشتن   .11

 رساله/نامهانیپاانتخاب عنوان 

 ای خصوصیات ذیل است: رساله دار/نامهانیپاعنوان صحیح و مطلوب 

 از مباحث ناظر باشد.  یاگوشهباشد و نباید تنها به  نامهپژوهشمحتوای  کنندهفیتوصعنوان باید جامع و  .1

 عنوان باید حقیقی باشد نه شاعرانه و مشتمل بر تعابیر استعاری و مجازی  .2

 استفاده شود.  چندپهلوعنوان باید روشن باشد نه مبهم و نباید از الفاظ  .3

 نوان باید موجز باشد نه طوالنی و دارای عبارات زاید ع .4

 پرهیز شود.  یاشهیکلتا جایی که ممکن است از عبارات  .5

 

 منبع شناسی 

 طلبه و دانشجو الزم است آشنایی اجمالی با منابع موضوع پژوهش داشته باشد. 

 برای آشنایی با آثار مربوط به موضوع باید به این منابع مراجعه کرد: 
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 ع ذیل دائرة المعارف ها مناب .1

 اختصاصی  یهایشناسکتاب .2

  هاکتاب یهانامهکتاب  .3

 و منابع آنها  هامقاله .4

 مثل محققان مربوطه  شناسانکتاب .5

 استادان  .6

 اینترنتی  یهاگاهیپا .7

 

 پیشینه تحقیق 
 اهمیت مطالعه پیشینه تحقیق

 .از تکرار جلوگیری شود .1

 .فاده قرار گیردگذشتگان شناسایی و مورد است یهاپژوهشحاصل  .2

 پاسخ نیافته آشکار شود.  سؤاالتزوایای مبهم و  .3

 شیوه مطالعه پیشینه

 جستجو در اینترنت  .1

  نظرانصاحباطالع گرفتن از  .2

 حقیقی و مجازی  یهاکتابخانهمراجعه به  .3

 اهنامهجستجو در نمایه نامه و مقاله  .4

 

 پیشینه  الزم درمطالب 

 ره شود: در پیشینه الزم است به موارد زیر اشا

 و رساله( نامهانیپاتحقیقاتی که بر روی موضوع صورت گرفته است. )اعم از کتاب، مقاله،  .1

 .ه ریز موضوعات پژوهش ارتباط دارداز آنها ب ییهابخشچه  .2

 چه قسمتی از تحقیقاتی که به ریز موضوعات پژوهش مرتبط است، اتقان و تنقیح الزم را ندارد.  .3

 .پژوهش حاضر ینوآور .4

 .پژوهش روشن گردد نیا ینوآورو  ازیذکر شود و امت حتما  مرتبط  یهانامهانیپاهمه کتب، مقاالت و : واقعدر 

 

 هدف، فایده و ضرورت تحقیق  بیان

 اساسی پاسخ داده شود:  سؤالدر طرح تحقیق باید به دو 

 چه کاری انجام دهد؟  قا  یدقهدف از تحقیق چیست؟ در واقع پژوهشگر قصد دارد  .1

 چه فایده یا فوایدی بر این تحقیق مترتب است؟ به تعبیر دیگر این تحقیق چه ضرورتی دارد؟  .2
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و در قسمت دوم فایده یا فواید تحقیق به  شودیمبه هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم  در قسمت اول، اهداف تحقیق

 . شودیمفواید نظری یا علمی و فواید عملی یا کاربردی تقسیم 

 ؟ چیستچکیده 

 کلمه است. وجود چکیده این فواید را دارد که:  600تا  300رساله در حدود /نامهانیپاچکیده 

 به نحو اجمالی نتایج و دستاوردهای آثار را بدانند، بسیار سودمند است خواهندیمبرای پژوهشگرانی که  .1

 . کندیمو تکرار تحقیقات جلوگیری  یکاردوبارهاز  یرساناطالعتهیه چکیده و انعکاس آن به مراکز  .2

 

 محتوای چکیده چگونه باشد؟ 

 در چکیده بهتر است این نکات ذکر شود:

 موضوع در یک جمله  .1

 یقضرورت تحق .2

 هدف اصلی تحقیق .3

 دامنه تحقیق .4

 نوع منابع مورد استفاده .5

 نتایج تحقیق .6

 واژگان کلیدی   .7

 .پژوهش باشد جیو نتا هاافتهیپژوهش، روش پژوهش، و  یمسئله اصل انگریاختصار، ب نیعدر  دیبا دهیچک: دیگر روش

 کرد. شیرایبارها و دیرا با دهیچک ضمنا  . سندینویم رساله/نامهانیپارا بعد از اتمام  دهیچک

 

 یسینودهیچکاصول 

 .از ذکر مطالبی که در پژوهش نیامده، پرهیز شود .1

 اقوال دیگران به طور مستقیم نقل نشود بلکه به زبان و قلم پژوهشگر بیان شود.  .2

 شود. استفاده  شخصسومدر نوشتن از فعل گذشته و  .3

 برای مطالب، ارجاعات آورده نشود.  .4

 کلمات زاید مانند گفتی است، شایان ذکر است و ... نیاید .5

 خودداری شود.  یدرپیپ یهامترادف کاربردنبهاز  .6

 طوالنی استفاده نشود.  یهاجملهو  هابیترکاز  .7

 اصطالحات پیچیده و نیازمند تعریف اجتناب شود.  کاربردنبهاز  .8

 و رسا باشد. مطالب، روان .9

 به هم مرتبط باشد.  هاجمله  .10
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 چیست؟قدمه م

 موضوع،سخن از نظیر  اثر منتقل کند؛ به خواننده خواهدیمنویسنده که  دیآیم اطالعات مختصر و مفیدی مقدمه،در 

، هافصلو فایده علمی و عملی این پژوهش، علت و انگیزه انتخاب موضوع، دامنه پژوهش، عناوین  هدف ث،محور بح

مربوط به موضوع، قدردانی  یهایدشوارو جهات امتیاز، روش تحقیق، منابع اصلی تحقیق،  هاینوآورپیشینه تحقیق و 

 از افراد حقیقی و حقوقی و مانند آن. 

 

 فصل کلیات 

؛ نظیر شودیمرساله به کلیات اختصاص دارد و در آن همان موضوعات طرح تحقیق بحث /نامهانیپااولین بخش/فصل 

تحقیق، تعریف  یهاتیمحدود، پیشینه موضوع، اهمیت موضوع، روش تحقیق، مسئلهتعریف موضوع یا بیان 

 است.  کاررفتهبهش مصطلحات که در پژوه

 اصلی  یهافصل

تعدد مباحث و حجم آنها متغیر  حسببهو تعداد آنها  دیآیم نامهپژوهشدر فصول پس از فصل کلیات، مباحث اصلی 

 است. 

 

 هافصلروش تنظیم 

موضوع هر فصلی متمایز و متباین از موضوع فصل دیگر باشد؛ یعنی یکی اعم از دیگری نباشد )عموم و  .1

 طلق( و نیز تداخل نداشته باشند. )عموم و خصوص من وجه(خصوص م

 مؤخرباشد،  مؤخرترتیب فصول مراعات شود. فصلی که باید مقدم آورده شود، مقدم باشد و فصلی که باید  .2

بیاید. فصلی که حاوی مباحث تاریخی کهن است، زودتر  ترقبلذکر شود. فصلی که به منزله مقدمه است، 

 ام توصیف است زودتر از فصل نقد و مقایسه و بررسی باشد. بیاید. فصلی که در مق

 از هم.  ارتباطیبمباحث فصول و کل پژوهش مرتبط به هم باشند نه  .3

 یکپارچه داشته باشند.  یاچهرهباید فصول در مجموع  .4

 . ، کوتاه یا طوالنی نباشدفصلکیباید حجم محتوای فصول با یکدیگر توازن داشته باشد. بیش از اندازه  .5

 بهتر است هر فصل، مشتمل بر مقدمه مخصوص، متن و نتیجه مخصوص باشد.  .6

 

 نتیجه پژوهش 

 در نتیجه پژوهش نکات زیر آورده شود: 

 اصلی  یهافصلاصلی و خالصه مطالب  .1

 تحقیق یهاینوآور .2

 استابهامات و مشکالتی که پژوهشگر طی پژوهش با آنها روبرو شده  بهباتوجهعلمی نویسنده  یشنهادهایپ .3

 موضوع پژوهش، کاربردی باشد( کهیدرصورتکاربردی ) یشنهادهایپ .4

 دقیق نوشته شود.  کامال  ، باید کم و موجز باشد و قسمتالزم به ذکر است که حجم این 
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 رساله /نامهانیپاساختار 

 
 روی جلد به شرح زیر از باال به پایین شامل:  ی: اجزاجلد یرو -1

 نشان دانشگاه   -1 

 تهراندانشگاه دانشگاه: نام   -2 

 پردیس نام    -3 

 )معارف و اندیشه اسالمی( نام دانشکده

 یمقطع تحصیل

 رشته

 گرایش

 عنوان

 )نام دانشجو(نگارنده 

 اصلی و دوم یاستادان راهنما

 استادان مشاور

 یآموختگدانشسال و ماه 

 یچارچوب و تزیینات مختلف خوددار شود و از رسم ییآراصفحهبه شکل ساده  صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم -2

 شود. 

و  استجزء مدارک جلسه دفاعیه جلسه دفاع( )صورت داوران حاضر در جلسه دفاع ئتيه یتأیيدیه اعضا-3

  دانشکده دریافت کند.واحد مربوطه در تواند از یدانشجو پس از جلسه دفاع م

واحد برگه مربوطه در )  تهرانرساله دانشجویان دانشگاه  /نامه حق مالکیت مادی و معنوی پایان نامهصفحه تعهد -4

 (دانشکده موجود استمربوطه در 

 همانند صفحه روی جلد  صفحه عنوان -5

 در یک صفحه )اختیاری( (Dedication)تقدیم  -6

 در یک صفحه )اختیاری( (Acknowledgments) تشکرو  تقدیر -7

  یواژگان کلید و یچکيده فارس -8

 (Table of Contents) مطالبفهرست  -9

و  ها، فهرست شکلهاها، فهرست جدولو نشانه هافهرست مطالب، فهرست عالمتبعد از چکیده به ترتیب 

 .رندیگیمقرار  هاسایر فهرست

 شوند؛ینامه/ رساله )تقدیر، تقدیم، چکیده و ...( ذکر نمهای اولیه پایاندر فهرست مطالب، صفحه - 

هر  یهاو زیر بخش ها، بخشها، فصلهاها عنوانو نشانه ها، مخففها، شکلهاامل فهرست جدولفهرست مطالب ش -

 آید؛ ینامه / رساله با ذکر صفحه اول و عنوان مربوط مپایان
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 ؛خود متن باشد یهافهرست مطالب باید مانند عنوان یهاعنوان - 

 پس از آنها قرار  یهستند، با تورفتگ یاصل یهاانعنو رمجموعهیزکه  یفرع یهادر فهرست مطالب عنوان - 

 ؛رندیگیم

 یگذاربا حروف الفبا شماره هاها و سایر فهرستو نشانه ها، عالمتها، شکلهامطالب، جدول ی فهرستهاصفحه -

 شوند.می

  (List of Tables) هاجدول فهرست -10

 (Lists of Figures, Pictures and Maps)ها و نقشه هاعکسفهرست نمودارها،  -11

 هاو نشانه هاعالمتها، فهرست مخفف -12

 رساله /نامهانیپا)فصول(  متن اصلی -13

، شماره صفحه آن در ادامه شماره هاآید و برخالف پیوستمی هافهرست مراجع، قبل از پیوست منابع و مآخذ: -14

 نامه است.پایان یهای متن اصلصفحه

 . )درشوندیمحروف الفبا از یکدیگر جدا  چند پیوست باشد با ینامه یا رساله داراپایان کهیدرصورت: هاپيوست -15

 صورت لزوم(

 شود.یتنظیم م یبه غیرفارس ییا فارس یبه فارس ی، غیرفارسیالفبای صورتبه :نامهواژه -16

 یچکيده به زبان انگليس -17

 سانتیمتر است. 5/2 و 5/3یسی و التین به ترتیب برابر با ی انگلهاهای سمت چپ و راست در متنحاشیهتوجه: 

 قید شود.   یو تاریخ سال و ماه آن به میالد یمطالب آن مانند صفحه عنوان فارس : یصفحه عنوان به انگليس -18
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 ترتیب صفحات 

 صفحات بدون شماره 

 گيرند:له قرار مینامه/ رساایانصفحاتی که بدون شماره به ترتيب زیر در ابتدای پ

 صفحة بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جلسه دفاع(داوران حاضر در جلسة دفاع )صورت ئتیهاعضای  هیدییتأ

 حق مالکیت

 و تکثیر و مالکیت نتایج نامهانیپاچاپ  نامهنییآ

 صفحه عنوان )مطابق فرم نمونه( 

 تقدیم )در یک صفحه( 

 تشکر و قدردانی 

 )حداکثر پنج کلمه( دواژهیکلبه همراه چکیده فارسی 

 صفحات با حروف ابجد 

 شوند:ج....( شماره گذاری می -ب  –صفحاتی که با حروف ابجد )الف 

 فهرست مطالب 

 ها فهرست عالئم و نشانه

 )در صورت نیاز(فهرست جداول 

 )در صورت نیاز(ها ها و نقشهفهرست نمودارها، عکس

 صفحات با عدد 

 :شوندیم یگذارشمارها عدد ی که بصفحات

 شودگذاری با اعداد شروع میاز صفحه مقدمه شماره

 صفحات بدون شماره 

 :گيرندرساله قرار می نامه/صفحاتی که بدون شماره در انتهای پایان

 نامه ضمائمواژه

 حداکثر پنج کلمه() دواژهیکلبه همراه  چکیده انگلیسی

 صفحه عنوان انگلیسی

 

 متن اصلیساختار 

 ممکن است با آنچه در اینجا قید شده است تفاوت داشته باشد.(و گرایش رشته  تناسببه)توجه: ساختار متن اصلی 

 کليات تحقيق :اول فصل

 مقدمه

 مسئلهان یب

 قیتحق و ضرورتت یاهم

 قیاهداف تحق
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 یهدف اصل

 فرعی فاهدا

 جداگانه اشاره شود( یدر بند ،ن قسمتیه در این فرضی)در صورت تدو قیتحق یهاسؤال

 یاصل سؤال

 یفرع یهاسؤال

 قیات روش تحقیکل

 قیقلمرو تحق

 اصطالحات تحقیق تعریف مفاهیم و

 سازماندهی تحقیق

 تحقيق تفصيلی مبانی و روش فصل دوم:

 مقدمه

 های مطرح(شامل تعاریف، الگوها و مدل) قیتحق ینظرمبانی 

 قینه تحقیشیپبررسی نقادانه 

 تحقیقتفصیلی روش 

  تحقيق یهاافتهی فصل سوم:

 (شودیم یبندعنوان)این فصل و فصل بعد بر اساس نظر استاد راهنما و متناسب با موضوع 

 )عنوان این بندها بر اساس هر موضوع و عنوان فصل متغیر است(

 شنهادهايپو  یريگجهينت :چهارم فصل

 مقدمه

 قیتحق یهاهیفرض و هاسؤالمبانی نظری، ل بر اساس یتحل

 یبندجمعبحث و 

 شنهادهای کاربردییپ

 ندهیقات آیجهت تحق شنهادهایپ

 )در صورت نیاز( ی تحقیقهامحدودیت

 و مآخذ منابع

 یمنابع فارس

 نیمنابع الت

 ضمائم

 هاداده یگردآور یاز ابزارها یانمونه

 هاداده یشواهد مستند گردآور

 هاداده یافزارنرمل یج تحلینتا
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  و رساله نامهانیپااتی درباره نگارش کلی

 به شرح زیر آورده شده است. نامهانیپا، کلیاتی از موارد نگارشی قسمتدر این 
 رساله/نامهانیپاحروفچینی 

 1ش( )تایپ( کنیم؟  )عنوان اصلی/ بخ نامه خود را حروفچینیچگونه پایان

 های زیر توجه کنید: اقدام و به نکته زیر ، مطابق جدول word افزارنرمنامه با استفاده از برای حروفچینی پایان

 ؛شود یمتن خوددار دوربهارچوب و سایر تزیینات چاز گذاشتن  -      

دار، همواره از ی شمارهها( و پاراگرافشودیمپاراگرافی که از زیر هر نوع عنوانی شروع ) پاراگراف آغازی”  -      

 .شودیم)سر سطر( آغاز  ترخلدا، از یک سانتیمتر هاشوند و سطر اول بقیه پاراگرافاز میسراشپون )بدون تورفتگی( آغ

 تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد؛اهلل می های تقدیر و تشکر، تقدیم و بسمرسم الخط صفحه -     

با شماره  Times New Romansاز قلم  کاررفتهبهمه انگلیسی یا التین در مواردی که داخل متن فارسی، کل -     

 اشاره شده در جدول راهنما استفاده شود؛

 متر باشد؛یسانت 1فاصله خطوط  -      

 ،5/3ط تمام صفحات باید یکسان رعایت شود. حاشیه راست، چپ، باال و پایین به ترتیب برابر با محدوده خطو  -      

 سانتیمتر باشد. 5/2و  3، 5/2

 نگلیسی و التین حاشیه چپ و راست بالعکس است.های انامهبرای پایانتوجه: 

 نامهانیپاجدول راهنمای حروفچينی 

 فرانسه/یانگليس اندازه نوع قلم نوع متن

  Times New Roman تیره 18 نازنین هاو نام فصل هاعنوان

16\Bold 

  Times New Roman تیره  16 نازنین ای(شمارهعنوان تک) هابخش

14\Bold 

-عنوان دو شماره) اهزیر بخش

 ای(

  Times New Roman تیره 15 نازنین

13\Bold 

 Times New Roman تیره 14 نازنین ای و بیشترعنوان سه شماره

12\Bold  

  Times New Roman 14 نازنین یمتن اصل
12 

  Times New Roman 11 نازنین سیپانو

10 
  Times New Roman 14 نازنین فهرست مراجع

12 
  Times New Roman 14 نازنین چکیده

12 

 Times New Roman تیره 15 نازنین هاو شکل هاشماره جدول

13\Bold 

  Times New Roman 14 نازنین هاو شکل هاتوضیح جدول
12 

                                                 
 ست.ای( یک خط فاصله الزم ا. بعد از اتمام پاراگراف و قبل از آغاز عنوان اصلی )تک شماره1
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 كاغذ و چاپ 

نامه از ای پایانهالزم است صفحه یچاپ یهاشود. در نسخهیتدوین م یو چاپ ینامه به دو شکل الکترونیکپایان -       

 باشد.   ییک جنس کاغذ و ترجیحا  کاغذ تحریر هفتاد گرم

مثل فارسی  شوندیمتهیه  Wordاز هایی که در برنامة دیگری غیر ها/ رسالهنامهپایان یدر نسخه الکترونیک -       

 تحویل داده شود.طه و یا واحد مربو شده آن به کتابخانه Pdf(، فایل اصلی به همراه فایل Farsi Text) ستتک

 

 
  هاموضوع گذاري شماره

. صفحه اول هر فصل باید از خط شودیمنامه به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسیم پایان یی اصلهاموضوع

 (1384پنجم شروع شود. )راهنمای پژوهشی دانشجویان، 

شود. عدد سمت راست ی، مشخص ماندشدههر فصل با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا  یهایک از بخش هر

  زیربخش باشد، یکه هر بخش دارااست. درصورتی موردنظرنشانه شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره ترتیب بخش 

 .ردیگیمشماره هر زیربخش در سمت چپ عدد فوق قرار 

پویا  یریزبرنامه 2-4-3 صورتبهپویا دومین زیربخش از بخش چهارم فصل سوم باشد،  یریزاگر برنامه مثالعنوانبه

 نوشته خواهد شد.

 

 
 هاپیوست  يگذارشماره

 بهباتوجهی موجود در هر پیوست نیز هاو جدول ها. شکلشودیم یگذارنامحروف الفبا  رساله بانامه/ی پایانهاپیوست

: )جدول شودیمصورت نوشته دومین جدول در پیوست الف به این  مثالعنوانبه. شودیم یگذارپیوست مربوط شماره

 (.2-الف 

 
 پاورقي() پانویس

صورت زیرنویس در همان صفحه توان بهکه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را میدرصورتی

و  شودیمصورت کوچک در باال و سمت چپ آن مشخص ای که بهارائه کرد. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره

شماره از قلم متن اصلی  3یا  2 ،در پانویس مورداستفادهشود. قلم در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می

 تر است.کوچک

 

 

 

 
 

 شكل در متن چگونگي استفاده از تصویر/

(. 1381، عمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است )حری به طورنامه تدبیرهای تصویری در پایان

ها باید خوانا، دقیق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/تصویر باید بدون مراجعه به ، نمودارها و تصویرهاجدول

 باشد.  یموجود در آن قابل تجزیه تحلیل و ارزیاب یهارا ارائه دهد و یافته موردنظرمتن بتواند اطالعات 
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. عدد سمت شودیم، مشخص شوندیماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا در متن با دو شم هاگذاری کلیه شکلشماره

 است. موردنظرراست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل 

 

 جدول

ی افقی هاتوان با خطی جدول را میهاها است. ارزشمربوط به یافته یهاشماره، عنوان، ستون و ردیف یهر جدول دارا

 های الزم نشان داد. کرد یا آنها را بدون استفاده از خط و تنها با حفظ فاصلهو عمودی از یکدیگر جدا 

 باشد.  یضرور هاجدول یممکن است در بعض یی اختصارهاپانویس و عالمت

گذاری گذاری آن مستقل از شمارهگیرد و شمارههرگاه جدول دارای پانویس باشد این پانویس درست ذیل جدول قرار می

 کند. نیز از عرض جدول تجاوز نمی هاتن است. طول سطرهای این پانویسی مهاپانویس

 . شودیمجدول نوشته  یتوضیح و شماره جدول به طور مسلسل در وسط یا گوشه سمت راست باال

 

 نمودار

 و دهدیمهای یک متغیر را نسبت به یک یا چند متغیر دیگر با خط یا نقطه نشان نمودار تصویری است که دگرگونی

گنجد. الزم به ذکر است شماره و عنوان ( که توضیح آن در این مختصر نمی1381دارای انواع مختلف است )حری،

 . شودیمنمودارها در ذیل آنها درج 

 
 

 

 شكل/ عكس

توان کمک گرفت. هرگاه جزء خاصی از عکس یک دستگاه، شیء یا رویداد، تنها از عکس می دادننشانگاه برای 

 نباشد. موردنظرچشمگیرتر از جزء  ای تهیه شود که اجزای فرعیگونهباید به است، موردنظر

120
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180

200

220
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شماره چرخه های بهينه سازی
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 معماری یک اثر

 نقشه

های شود و آنها را از طریق رونوشت ینامه خوددارها در پایانهای بزرگ مانند نقشهکاربردن صفحهاز به تاحدامکانباید 

نامه را داخل پایان موردنظرصفحه  دقتبهلزوم باید  در صورت( مخصوص در اندازه تعیین شده تهیه کرد. یهای)فتوکپ

 ها بیرون نزند.طوری تا نمود که لبه آن از دیگر صفحه

 
 ...ی استان البرز از لحاظ تهدیدهای هاشهرستان یبندسطح

 

 

 

 

 

 

 تنظیم فصل جدید

 ی زیر را دنبال کنید.هاگام برای آغاز فصل جدید با استفاده از این نمونه

 نما را بعد از آخرین حرف موجود قرار دهید.به انتهای فصل قبل بروید، بدین معنی که مکان
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کلیک کنید. صفحه جدیدی باز  Okو سپس  Page Breakرا انتخاب کرده و روی گزینه  Insert ،Breakمنوی از 

 شود. سپس به حروفچینی بقیه مطالب خود اقدام کنید.می

 ط به ورد است کمک بگیرید. کسی که مسل و آراصفحهیا از 

 

 فهرست مراجعراهنماي تنظیم 

 د.رنیگ اند باید در فهرست مراجع قرارنامه ذکر شدهکه در متن پایان یکلیه منابع

درج در فهرست مراجع  اندنگرفتهمستقيم در متن قرار  مورداستفاده یکه فقط مطالعه شده ول یمنابع

 . شوندنمی

 :ی به نکات زیر باید توجه کردمتون علم یسینومنبعدر 

این است که باید یک شیوه توسط نویسنده  آنچه اهميت دارد، دیکنیم یسینومنبع یاوهیششاید مهم نباشد با چه 

 ؛انتخاب و در کل متن به طور صحیح و یکسان به کار رود

 پیدا نماید؛ یراحتبه نویسنده را مورداستفادةباید اطالعات به میزانی ارائه گردد که خواننده بتواند منبع  یسینومنبعدر 

 و میرمستقیغ قولنقلرونویسی( یا ) مستقیم است قولنقلرجاع درون متن به شکلی باشد که مشخص شود آیا متن ا

 از نویسنده ولی ایده از شخص دیگر است(؛ انشااقتباس است )

 .رعایت شود دهندهسفارشاگر نوشته سفارشی است باید مقررات اعالم شده توسط 

 در فهرست مراجع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی بیاید.

 ترتیب قرارگیری منابع، بر اساس حروف الفبا باشد.

 :از اندعبارتآنها  نیترمهمکه  های مختلفی وجود داردبرای ذکر منابع شیوه. 

APA style 

MLAstyle 

Harvardstyle 

Chicago style 

Turabianstyle 

Vancouver style 

 .است APAشیوه،  نیترمرسومی متعدد، هااز بین شیوه

 :استفاده شود APA وةیشیا ارجاع درون متن از  یسینومنبعدر  شودیمچرا توصیه 

 ست؛ا یالمللنیبی علمی معتبر هاو انجمن هامورد قبول بسیاری از مجله

 ؛ردیگیمبه طور مداوم مورد بازنگری قرار 

 سازگار است؛ EndNote مدیریت منابع علمی مانند یافزارهانرمبا بسیاری از 

اطالعات را بر  توانیمی اطالعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطالعات هاتوسط بسیاری از پایگاه

 .اساس آن دریافت کرد

 دسترسقابلبه نشانی زیر  نامهوهیشاین  تیساوبشده است که از طریق  منتشر APAشیوه م هم اینک ویرایش شش

 است: 

http://www.csulb.edu/library/eref/vref/style.html#apa
http://www.csulb.edu/library/eref/vref/style.html#mla
http://www.csulb.edu/library/eref/vref/style.html#chicago
http://www.csulb.edu/library/eref/vref/style.html#turabian
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http://www.apastyle.org/ 

 .کنداز روش زیر تبعیت می APAدهی به روش ، ساختار کلی استنادیطورکلبه

 

 
 

 گیرد که به شرح زیر است.ای متن، جزئیاتی را در بر میلیکن، ارجاعات درون متن و انته

 

 قواعد استناد درون متن

، دونقطهبه یک مقاله مجله به ترتیب، نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، سال انتشار،  یمتندرون یاستناددهبرای 

 شود. پرانتز ذکر میداخل ، جلد/صفحه

 (.2/145: 1389، عليمی)مانند: 

شوند نیازی به ذکر شماره صفحه نیست. ذکر نام پدیدآورنده و تاریخ منابعی که از اینترنت بازیابی میلیکن در مورد 

 کند.انتشار اثر کفایت می

 (.1391)وزارت علوم تحقيقات و فناوری، مانند: 

 شود.تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می کهیدرصورت

 علوم تحقيقات و فناوری، بی تا(. )وزارتمانند: 

استفاده  "و دیگران"اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت 

 شود.می

 .(40-33ص ص.  :1364 ،طباطبایی) (.75 :1389و دیگران،  احمدی)مانند: 

 شوند.سامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا میاگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود ا

 . (49 :1365و دیگران،  ؛ عابدزاده39 :1389، احمدی)مانند: 

ها با نقطه ویرگول از هم شود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دیگر سالاگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می

 (.1988؛ 1978؛ 1967، )طباطباییشوند، مانند: متمایز می

شود و فقط نام خانوادگی ذکر نمی یمتندروناستناد  عنوانبهاند، نام مترجم یی که به فارسی ترجمه شدههابرای کتاب

 نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.

 (.79 :1379)ویکری، مانند: 

 "همان"الزم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت  شود،اگر به یک منبع چند بار استناد داده می

 استفاده نشود. 

http://www.apastyle.org/
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الزم به ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شد  باید در فهرست 

 .منابع، آورده شود

 

 فهرست منابعروش تنظیم 

 

  هاکتاب

 

 زیر عمل شود: صورتبهدر بخش فهرست منابع به کتاب،  یاستناددهبرای 

 سال نشر(، نام کتاب، محل نشر، انتشارات.) نام ،ینام خانوادگروش: 

 

 کتاب انگليسی )یک نویسنده(:

Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art 

therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press. 

  کتاب فارسی:

 تهران: انتشارات بال.توصیف آماری.  (. 1388) عابدی، احمدرضا

 کتاب انگليسی )بيش از دو نویسنده(: 

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood 

(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support 

Society. 

 کتاب فارسی )بيش از دو نویسنده(:

 . تهران: چاپار.در دین درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه(. 1390، مهدی )محمدی، احمد، رضایی، سعید و علیمی

 کتاب ویرایش شده:

 شود:وشته میاگر کتابی نسخه اصالح شده با ویراست دوم و بعدی داشته باشد به شکل زیر ن

 . ویراست دوم. تهران: سمت.کالم اسالمیمرجع شناسی . (1383. )تبریزی، علی

 کتاب مجموعه مقاالت:

 مثال انگليسی:

Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and 

behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley. 

 

 مثال فارسی:

مجموعه ویراستار(، ) ینیالعابدنیز. در محسن حاجی شدنیجهانجامعه اطالعاتی و . (1384) نوروزی چاکلی، عبدالرضا 

(. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 153-121ص ص.) رسانی ایرانی انجمن کتابداری و اطالعهامقاالت همایش

 ایران

 کتاب بدون نویسنده:
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Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

 
 و طرح پژوهشی نامهانیپا

 شود:زیر عمل می صورتبههای تحقیقاتی و طرح هانامهانیپادر بخش فهرست منابع به  یاستنادده منظوربه

 :پایان نامه

دکترا. گروه ادبیات فارسی.  نامهانیپا. رد آنها در زبان فارسی معاصرگفتمان و کارک نقش نماهای(. 1381. )کریمی، علی 

 .. دانشگاه اصفهانیانسانعلومدانشکده ادبیات و 

 طرح پژوهشی:

و موقعیت کنونی آنها در بعضی از  یانسانعلومدر حوزه  هایارشتهانیممبانی نظری  (.1387. )رضا، محمدبابایی

 . دانشگاه اصفهان.یانسانعلومپژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده ادبیات و . طرح های معتبر جهاندانشگاه

 
 ت مقاال

 

 مقاله با یک نویسنده:

 مثال انگليسی:

Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical 

decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63 

 مثال فارسی:

 99-100(، 38)2، فصلنامه کتاب. مانیمسجدسلپزشکان  یابیاطالع(. تحلیل رفتار 1378) میری، رحیم

 مقاله با دو نویسنده:

، و علوم تربیتی یشناسروانمجله . هاها و چالش(. استناد در آثار علمی: چاله1383)و شریفی، مریم  ،جوادی، بهمن

34(2 ،)65-96. 

 مقاله بيش از دو نویسنده:

Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance 

education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal 

of Professional Nursing, 21, 283-292 

 

 مجله الکترونيکی آنالین )پيوسته(:از  برگرفتهمقاله 

 مثال انگليسی:

Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean's . Retrieved from 

http://www2.macleans.ca 
 

 مثال فارسی:

http://www2.macleans.ca/
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. یرساناطالعای و کتابخانه یافزارهانرمی بازیابی اطالعات بهینه در هامهر(. طراحی سیستم 3، 1379) ، علیمحمدی

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-، از  3/7/1385(. بازیابی شده در 2-1) 16، یرساناطالععلوم 

ab16127/16ART/ 
 

 

 منابع اینترنتی

 

 های آنالین:گزارش

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work 

and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for 

Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products 

/NHSRep06_ENG.pdf 

 مدخل ویکی:

شناسه  دارابودننسبت به ویرایش محتوای آنها در صورت  تواندیمها، صفحات وب مشارکتی هستند که هرکسی ویکی

ریخ و در ( به معنی بدون تاn.dتاریخ انتشار مطلب مشخص نبود از ) کهیدرصورتکاربری و کلمه عبور، اقدام نماید. 

 .شودیممورد منابع فارسی از )بی تا( استفاده 

Deferred compensation. (n.d.). In Family business wiki. Retrieved October 8, 2009, from 

http://www.familybusinesswiki.org/Deferred+compensation. 

 

 ی آنالین:هافيلم

Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. 

Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs 
 

 یادداشت وبالگ:

Kiume, S. (2007, August 17). Loneliness isn't good [Web log message]. Retrieved from 

http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/ 
 

بی شده حافظ از موالنا ]یادداشت وبالگ[. بازیا یریرپذیتأث چندوچون(. 5، آذر 1389) ضیایی، احمد

 http://www.khabgard.com/?id=1192234207از
 

 های کالسییادداشت

نام  کننده در سر کالس یا یک سخنرانی نگاشته شده استناد داده شود.باید به اطالعات فرد شرکت در این مورد

کروشه بعد  یا یادداشت کالسی درون دست نامهخانوادگی و نام نویسنده، سال نگارش یادداشت، عنوان درس، عنوان 

 گیرد، ذکر نام گروه، دانشگاه، شهر و کشور.از عنوان درس قرار می

Woodworth, M. (2006). Psychopaths [Class handout]. Department of Psychology, 

University of British Columbia Okanagan, Kelowna, Canada.  

 

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products%20/NHSRep06_ENG.pdf
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products%20/NHSRep06_ENG.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/
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 مشخصات منبع ثانوي

شود، در صورت اجبار به شکل زیر اقدام استفاده نمی به نقل ازاز منابع ثانوی و واژه  المقدوریحتدر آثار پژوهشی 

 گردد.

 (. 1996به نقل از چامسکی،  1383)عموزاده، 

گیرد که ( مواقعی انجام میb1377شناس، ( و یا )حقa1377شناس، )حق صورتبهاستفاده از نام خانوادگی نویسنده 

 انتشار یافته باشد. چند اثر یک نویسنده در یک سال

 

 

  فهرست منابع

شیوه نگارش مقاله به (. 1391) ، نگین و پهلوان نشان، سحرگانهیمعتمد ، اردالن، نیما، باقریان، فاطمه .1

 یشناسروانتهران: انجمن علمی  .نگین معتمد یگانه و سحر پهلوان نشان ،با همکاری نیما اردالن  APA.سبک

 اجتماعی. 

 . تهران: دانشگاه تهران.های استناد در نگارش علمیشیوه( 1385؛ شاه بداغی، اعظم )حری، عباس .2

 نکونام، جعفر، روش تحقیق با تأکید بر علوم اسالمی، قم: دانشگاه قم. .3
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 هانمونه فرم
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 نمونه روي جلد

 

 

 

 دانشگاه تهران

 معارف و اندیشه اسالمی دانشكده 

 

 

 

 

 دکتری/براي دریافت درجه كارشناسي ارشد نامهانیپا

 رشته .......گرایش........

 

 

 

 

 

 كهبه شكل مخروطي درصورتي) نامهعنوان پایان

 از یك خط بيشتر باشد(

 

 

 

 

 

 نگارنده

............ 

 

 

 

 

 استاد راهنما

 

 

 

 

 

 مشاوراستاد 

 

 

 

 

 

 

 یآموختگدانشماه و سال 
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 و معنوی حق مالکیت مادی  نامهنییآ

 

 

 تهرانی علمی دانشگاه هانامه حق مالکيت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشآیين

که الزمه  هاهای پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانبا عنایت به سیاست مقدمه:

، یعلمئتیهالزم است اعضای  شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران،

، رساله نامهی علمی که تحت عناوین پایانهاآموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشدانشجویان، دانش

 ی تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:هاو طرح

ولی حقوق معنوی پدید  استدرآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه  رساله و /نامهانیپاحق نشر و تکثیر  -1ماده 

 آورندگان محفوظ خواهد بود.

چاپ در نشریات علمی و یا ارائه  در مجامع علمی  صورتبهنامه/ رساله انتشار مقاله یا مقاالت مستخرج از پایان -2ماده 

اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجوی مسئول مکاتبات  استاد راهنمای دییتأباید به نام دانشگاه بوده و با 

 .استو رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو  نامهانیپامقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از 

نامه/ رساله نیز ترکیبی از اطالعات جدید و نتایج حاصل از پایان صورتبهآموختگی تبصره: در مقاالتی که پس از دانش

 شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.منتشر می

ی تحقیقاتی کلیه هانامه/ رساله و تمامی طرحو یا  آثار ویژه حاصل از نتایج پایان افزارنرمانتشار کتاب و یا  -3ماده 

دیگر واحدها باید با مجوز  ، پارک علم و فناوری وها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکدههاواحدهای دانشگاه اعم از دانشکده

 مصوب انجام شود. یهانامهنیآئ بر اساسکتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و 

المللی که حاصل نتایج ای و بینهای ملی، منطقهدر جشنواره هاثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته -4ماده 

تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق  هاینامه/ رساله و تمامی طرحمستخرج از پایان

 معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

 سهیرئئتیهدر  23/4/87در شورای پژوهشی و در تاریخ  1/4/87 ماده و یک تبصره در تاریخ 5نامه در این آیین -5ماده 

ورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای ش  15/7/87رسید و در جلسه مورخ  دییتأدانشگاه به 

 االجرا است.دانشگاه الزم
 

 

که از طریق  دانشگاه باشد نامهنییآنمونه است و لذا این قسمت باید مطابق آخرین  عنوانبه ،نامهنییآاین 

 . ردیگیمکارشناس آموزش دانشکده در اختیار دانشجو قرار 
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