
 
 
 
 
 

 





 
 
  

  

  
  

  ريزي و سنجش آموزش اداره کل برنامه

 
   پژوهشي دانشجويان ودستورالعمل تنظيم و ساخت آثار علمي

  كـارشناسـي ارشد و دوره دکتري

  رساله/ نامه پـايـان

  

  
   آموزشريزي سازماني   کميسيون برنامه٩١ تا ٨٧مصوب جلسات 

  
  ٣٠/٢/٨٧ و ١٨/٢ ـ ١٦/٢ ـ ١١/٢: به تاريخ

  

  

  

  

  
  ١٣٨٧ماه اسفند

 





 

  
  
  
  

  تقدير و تشكر 
وسيله از تمامي اساتيد، کارشناسان و همکاراني که در  بدين

انـد،    تهيه و تدوين اين مجموعـه همراهـي و مـساعدت نمـوده            

  . آيد تقدير و تشکر به عمل مي

ريـزي سـازماني      برنامههمچنين از اعضاي محترم کميسيون      

  :آموزش، آقايان

الهدي بـاقري، دکتـر       هادي همايون، دکتر مصباح     دکتر محمد 

تقـي محبـي،      سيدعلي علوي، آقاي نادر جعفري، آقـاي محمـد        

ــاي محمــد  ــدامن، آق ــاي سيدحــسن پاک ــران آق ــور و  رضــا اي پ

مان کميسيون که بـا     پناه عضو مه    آقاي محمدحسين يزدان   جناب

 نمودنـد و   مدقّآنه موضوعات را پيگيري مي     شرکت در جلسات،  

راد،   اساتيد بزرگوار جناب آقايان دکتر سيدامامي، دکتر محسنيان       

که زحمت مطالعه مجدد و ويرايش متن       و دکتر بشير    دکتر آشنا   

 ل و نکات مفيـدي را متـذکر شـدند و همچنـين اسـاتيد               را متقب

و ويـژه جنـاب آقـاي محقـق         ه  محترم بخش زبانهاي خارجي ب    

ها   ين دانشکده که زحمت ترجمه عناو   ضمير    جناب آقاي روشن  

 کارشناسان کتابخانه و مرکـز    ها را به عهده داشتند و نيز          و رشته 

  .آيد مي عمل رساني دانشگاه تقدير و قدرداني مخصوص به اطالع 

  

  ريزي و سنجش آموزش اداره کل برنامه

 الف



 

  
  

  

  

  

  مطالبفهرست 

  
  ۱                                                                            :مقدمه

  ٣  عناوين بخشها و ترتيب آنها ‐فصل اول 

  ۳                                         بخشهاي يک اثر و ترتيب درج آنها) الف

  ۵                   قسمتها و توضيحات كلي مربوط به هر يک ازاطالعات ) ب

  ٥  جلد .١

  ٧  لين صفحه داخلياو. ٢

  ٧  دومين صفحه داخلي .٣

  ٧  صفحه عنوان داخلي .٤

  ٨  صفحه حقوقي يا واگذاري امتيازات حقوقي اثر. ٥

  ٨   دفاعيهگواهي/ داورانهيئتتأييديه اعضاي . ٦

  ٨  )اختياري(تقديم اثر: ششمين صفحه. ٧

  ٩  )اختياري (تقدير و قدرداني. ٨

  ٩  كيدهچ. ٩

  ١٠  فهرست مطالب .١٠

  ١٠  مقدمه. ١١

  ١٠  اصليمتن  .١٢

  ١١  گيري و پيشنهادها بندي بحث، نتيجه جمع. ١٣

  ١١  نامه واژه. ١٤

  ١٣  ها پيوست .١٥

  ١٢  منابعفهرست  .١٦

  ١٢   كتاب.١‐١٦

 ب



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان

 

 

٣

  ١٢   ادوارية مندرج در نشريلة مقا.٢‐١٦

  ١٢  همايش در هشد مجموعه مقاالت ارائه .٣‐١٦

  ١٢  شده مجموعه مقاالت گردآوري .٤‐١٦

  ١٥  گزارش علمي/ رساله/ نامه پايان  .٥‐١٦

  ١٥  اينترنت .٦‐١٦

  ١٤  هاي پاياني صفحه .١٧

  ١٤  چکيده به زبان عربي .١‐١٧

  ١٤  زبان انگليسي چکيده به  .٢‐١٧

  ١٤   داوران به زبان انگليسيهيئتتأييديه اعضاي  .٣‐١٧

  ١٤  صفحه عنوان به زبان انگليسي .٤‐١٧

  ١٤  برگ سفيد. ٥‐١٧

  ١٥  فصل دوم

  ١٥  آرايي مطالب چيني و صفحه حروف .١

  ١٦  ها گذاري صفحه شماره .٢

  ١٧  استناد و ارجاع در متن .٣

  ١٨  زيرنويس .٤

  ١٨  ذكر اعداد در متن .٥

  ١٩  كلمات التين در متن .٦

  ١٩  تمعادالنگارش . ٧

  ٢٠  شکلهاا و ي تصويرها، حدولها، منحنيهاترسيم  .٨

  ٢١  محاسبات .٩

  ٢٤  ها پيوست

ها و گرايشهاي تحصيلي  ها، رشته عناوين دانشکده:  يکةپيوست شمار

  ٢١  )انگليسي و فارسي(دانشگاه 

  ٢١  به تفکيک دانشکدهرساله  /نامه پاياننگ جلد ر: پيوست شماره دو

  

  

                      رساله/نامهدستورالعمل تنظيم و ساخت پايان

 ج

 





 

  

  

  

  

  

  مقدمه
نگـارش و    مربوط بـه آيـين    نکات  توان تمامي     اگر چه نمي  

ذکـر نمـود،     راهنمـا لمي را در اين      ع الب يک موضوع  تنظيم مط 

فـظ وحـدت    حو  دانـشگاه   به منظور آشنايي دانـشجويان       ليکن

، سـعي   هـا   هها و رسال    نامه  پايانسازي     تهيه و آماده   ةنحورويه در   

عنـاوين کلـي بخـشها و       «در فصل اول اين مجموعه       است شده

ب در  نوشتن مطال شيوة  « و در فصل دوم   » آنهاقرارگيري  ترتيب  

بيان منابع و مآخذ در داخل      ها،    گذاري صفحه  هر صفحه، شماره  

ــتن، اســتفاده از  ــويس، م ــادالتزيرن ــصويرها، مع  ،حــدولها، ت

 .دوتوضيح داده ش »، عالئم و اختصاراتمنحنيها

ــي   ــز درخواســت م ــشاور ني ــا و م ــاتيد راهنم ــود از اس  ،ش

  .مايي نمايندراهننکات اين دانشجويان را از نظر رعايت 

 دانشجويان پس از جلسه دفاعيه و دريافـت         ،ي است ضرور

 مرکـز و   کارشناسـان کتابخانـه      ةو تأييديـ   داوران   هيئت ةتأييدي

يـک   دانشگاه مبني بر رعايت نکـات ايـن راهنمـا،        رساني  اطالع

 » دکتـري ةرسـال  «/» ارشـد    کارشناسـي  ةنام  پايان« چاپي از    ةنسخ



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان 

 

٢

در و   Word مـه برنابا  ( الکترونيکي آن    ةخود را به همراه نسخ    

  . مرکزي دانشگاه تحويل دهندة تهيه و به کتابخان)فايليک 

 سـازي نهـايي      دانـشجويان قبـل از آمـاده       ،شـود   توصيه مـي  

در زمينه رعايت ضوابط اين دسـتورالعمل بـا       » رساله /نامه  پايان«

هاي  رساني دانشگاه هماهنگي    کارشناسان کتابخانه و مرکز اطالع    

  . عمل آورند الزم را به

ــان از در پ ــرم و  اي ــشجويان محت ــي، دان ــه اســاتيد گرام کلي

شـود، نظـرات اصـالحي و تکميلـي        همکاران عزيز تقاضـا مـي     

ريـزي و ارزيـابي    خويش مربوط به اين اثر را به اداره کل برنامه   

  . آموزش ارسال نمايند



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان

 

 

٣

  

  

 
 

 

  

  

  اولفصل 
  عناوين بخشها و ترتيب آنها

  

وه بـر افـزايش      عـال  ،تواند   مي  مطالب ةارائ در ترتيب نظم و 

يک  ازمطالب ميزان درك خواننده، سهولت دسترسي و دريافت   

لذا در اين بخش، ضمن بيـان       . باشد شتهدا  نيز دربر  رااثر علمي   

ـ         عناوين هر    ، بـه توضـيح      آنهـا  ةيـك از قـسمتها و ترتيـب ارائ

  .پردازيم نياز هر يك از قسمتها مياطالعات مورد 

  : هابخشهاي يك اثر و ترتيب درج آن) الف
 جلد .١

بالفاصله بعد از   صفحه سفيد   :  داخلي اثر  ةاولين صفح  .٢

 )صفحه صحاف (جلد

ــاد خــدا : دومــين صــفحه .٣ ــام و ي ــا ذکــر شــريفن  ب

 »الرحيم الرحمن اهللا بسم«

 عنوان داخلي ةصفح .٤



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان 

 

٤

  يا واگذاري امتيازات حقوقي اثر حقوقيةصفح .٥

  داورانهيئت اعضاي ةييديأت .٦

 )اختياري(تقديم اثر  .٧

 )اختياري(تقدير و قدرداني  .٨

 زبان فارسي به اثر ةچكيد .٩

 فهرست مطالب .١٠

 مقدمه .١١

 متن اصلي .١٢

 گيري و پيشنهادها بندي بحث، نتيجه جمع .١٣

 )اختياري(نامه  واژه .١٤

 ها پيوست .١٥

 فهرست منابع .١٦

 هاي پاياني صفحه .١٧

  زبان عربي  اثر بهة چکيدةترجم .١‐١٧

 زبان انگليسي ة اثر به  چكيدةترجم .٢‐١٧

ـ     داوران به  هيئت اعضاي   ة تأييدي ةترجم .٣‐١٧ ان زب

 )اختياري (انگليسي

 زبان انگليسيه بداخلي  عنوان ةصفح ةترجم .٤‐١٧

 )ة سفيد يا بدرقهصفح(آخرين صفحه  .٥‐١٧



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان

 

 

٥

 مربوط بـه هـر يـك از         كليو توضيحات   اطالعات  ) ب
  :قسمتها

  مشخصات ظاهري و موضوعي آنو جلد  .١

  : مشخصات ظاهري. ١‐١

  مقوا: جنس. ١‐١‐١

   ميليمترسه تا دو: خامتض. ٢‐١‐١

 از اندازه کاغـذ بايـد       سانتيمترقطع جلد، نيم    : ابعاد. ٣‐١‐١

  )٥/٢١*٢/٣٠( .بزرگتر باشد

  )گالينگور(چرم مصنوعي : روكش. ٤‐١‐١

  زركوب: چاپ. ٥‐١‐١

  يـک رنـگ    و اختـصاص   جلد   رنگتفکيک  : رنگ. ٦‐١‐١

تواند   مي،ها  دانشکدهيک ازهر  هاي  نامه و  رساله خاص به پايان 

از ايـن رو    . کمک نمايد  اآنهظاهري  يکپارچگي و هماهنگي    به  

رنـگ  هـا     دانـشکده هـر يـک از      هـاي    رساله و   نامه  پايانجلد  به  

  شـمارة دو   در پيوسـت  اسـت کـه      خاصي اختصاص داده شـده    

  .شود توضيح داده مي

  :جلدروي عناوين  ترتيب درج . ٢‐١

در  ،»سـانتيمتر  ٥/٤×٥/٣« :ابعـاد  ؛ دانشگاه )آرم(ه   نشان )الف

  .از باال نتيمترسا دو ة فاصل جلد بهةوسط صفح

 نـشانة  سانتيمتر زير    يک ةبه فاصل  عنوان کامل دانشکده   )ب

  .»١٦تيتر«روف با ح  ودانشگاه



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان 

 

٦

گـرايش  ذيل آن عنوان ، رشته و    عنوان تعلق اثر به مقطع    ) ج

 بـا ،   از عنوان دانشکده   سانتيمتر ٥/١ ةبه فاصل  ؛تحصيلي دانشجو 

  : مثال.»١٤تيتر« حروف

  ته معارف اسالمي و مديريت رشارشد کارشناسي ةنام پايان

  گرايش مديريت بازرگاني

  

سـه   ة فاصـل  حـداکثر در دو خـط بـه       اثـر؛   يا عنـوان    نام  ) د

  .»١٢تيتر« حروفبا  و  از باال و پايينسانتيمتر

درج شده در روي جلد بايد عيناً هماننـد عنـوان           عنوان  «

  ». دانشگاه باشدهاي رسالهها و  نامه نمصوب شوراي پايا

 سـه  ةاصـل بـه ف   ؛نـام خـانوادگي    نـام و  : هنمـا اسـتاد را  ) ـه

  .»١٠تيتر«حروف متر از عنوان اثر و با سانتي

  .»١٠تيتر«حروف با  ؛خانوادگي نام و نام :دانشجو) و

 ه دفاعي ةتاريخ ماه و سالي که جلس       اثر؛ ماه و سال تدوين   ) ز

  . ٨٥خرداد : مثال .»١٠تيتر«با حروف است  شده برگزار

  :يادآوري

هـاي    ي مشخـصات روي جلـد بـا فاصـله         دقت شود تمـام   

  .هاي متناسب از يكديگر درج شود مساوي از اطراف و فاصله
  

ر صرفاً عنوان اث   :) عطف ةصفح/ شيرازه( جلد كناره. ٣‐١

  .گردد ركوب با حروف كوچك زدانشجوو نام 
  



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان

 

 

٧

 پـشت جلـد    ةصفحمطالب و مشخصات     :پشت جلد . ٤‐١

زبـان   هـاي آن بـه       ليکن نوشـته   ،باشد  عيناً همانند روي جلد مي    

  .انگليسي خواهدبود

  داخليةاولين صفح .٢

گونـه    كامالً سفيد و بدون هـر  ،نخستين صفحه پس از جلد    

  . مطلب يا موضوعي خواهدبود

   داخليةدومين صفح .٣

اسـت کـه بـا ذكـر         ياد خدا  ار، نام و   ک آغازين كالم در هر   

  .شود  انجام مي»الرحيم الرحمن اهللا بسم«شريف 

 اثـر   ةكننـد  تهيـه  ةعهـد ه   نگارش آن ب   طرحنوع و   انتخاب   

گونه حاشيه و آرايـه در بـرگ         بدون هر اين صفحه بايد    . است

 ،اسـت  سـفيد كـه اولـين بخـش از اثـر             ةدوم و پس از صـفح     

  .شود آورده

  عنوان داخلي ةصفح .٤

 و بـا همـان ترتيـب      در اين صفحه مطالب روي جلد عينـاً       

راهنما، نام  ، با اين تفاوت كه پس از نام استاد          تكرار خواهدشد 

صفحه بايد عينـاً بـه      اين  . شود  نيز الزاماً درج مي    اساتيد مشاور 

بعـد از   و   پايـاني اثـر      ياهـ   هزبان انگليسي ترجمه و در صـفح      

  .شود  آورده فهرست منابع



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان 

 

٨

  حقوقي يا واگذاري امتيازات حقوقي اثرةصفح .٥

اي مستقل پس از       ذيل در صفحه   ة بايد به درج جمل    دانشجو

  .  اقدام نمايدموضوعات ياد شده

  

                                               

  

                                   

  

  

 اثـر،   ةترتيب دارند   الزامي است و بدين    يناًعجمله  اين  درج  

  .کند  را به دانشگاه واگذار مياثرتمامي حقوق متعلق به 

 گواهي دفاعيه/ داورانهيئت اعضاي ةييديأت .٦

تمامي اعضاي   كه به امضاء      دفاع ةجلس ةييديأ ت درج تصوير 

 الکترونيکي  ة چاپي و نسخ   ةدر نسخ  ، داوران رسيده باشد   هيئت

  . الزامي است )صورت اسکنه ب(

 هيئـت  اعـضاي    ةتواند در صورت تمايل تأييدي      دانشجو مي 

هاي   در صفحه را   آنو  داوران را به زبان انگليسي ترجمه نموده        

  . دنمايپاياني اثر درج 

 )اختياري( اثر تقديم: ششمين صفحه .٧

د ، افـرا  خود را به فرد   ه تشخيص، اثر    ب بناتواند    ميدانشجو  

  .و يا مؤسسه خاصي تقديم دارد

 حقـــوق اعـــم از چـــاپ و تکثيـــر، ةکليـــ 

 از اين   نظاير آنها برداري، ترجمه، اقتباس و       نسخه

»  دوره دکتـري   ةرسـال  /ارشد  اسي کارشن ةنام  پايان«

محفـوظ  » الـسالم   عليه«براي دانشگاه امام صادق     

 .نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع است. است
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٩

 )اختياري(تقدير و قدرداني  .٨

اي   در صـفحه  توانـد      مـي  دانـشجو  تقديميـه،    ةصـفح پس از   

ه تشخيص و بر حسب ضـرورت مراتـب سـپاس و            ببنا  مستقل  

  .نمايد افراد و يا مؤسسه خاصي ابرازفرد، از ستايش خود را 

 چكيده .٩

چكيـده  . آورده شـود  فهرسـت مطالـب      متن قبل از     ةچکيد

)  در يك صفحهترجيحاً( كلمه ٣٠٠حجمي معادل با حداكثر در 

، رسـاله  /نامـه   پايان موضوع   و شامل بيان مختصر از    نوشته شود   

ــع   ــونگي جم ــق و چگ ــات،  روش تحقي ــؤالها، آوري اطالع س

 ةكه خواننده با مطالعـ     طوريه  يج حاصله باشد، ب   ها و نتا    فرضيه

هاي    چيست و يافته   ةدربار ،آن تشخيص دهد كه تحقيق موجود     

  .آن کدام است

توصيف جزئي تكنيكهـاي     از ذكر تاريخچه، زمينه تحقيق و     

بردن كلمات زائد در چكيـده      مورد استفاده و همچنين از به كار      

ي از رسـاله بـر      الزم به ذکر است حـداقل نيمـ       . خودداري گردد 

  .دستاوردهاي خاص آن متمرکز است

 كه  )حداقل پنج کليد واژه   ( واژگان كليدي  در پايان چكيده،  

اي متن كمـك      به جستجوي رايانه  شته و   انايي بازيابي اثر را دا    تو

يد و امـضاء اسـتاد   مورد تأيچكيده حتماً بايد   . دوايد نوشته ش  نم

  .قرار گيردراهنما 
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١٠

ترجمه  زبان عربي و انگليسي   به دو    راچکيده  دانشجو بايد   

مـستقل  هـاي   گـروه امـضاء رؤسـاي   و  تأييـد به  مورد  حسب  و  

  ١.زبان عربي و انگليسي برساندآموزشي 

  فهرست مطالب .١٠

هاي  بخشها و زيربخـش    ها،ن فصل واشامل عن مطالب  فهرست  

  .است و عالئم اختصاري اثر  ها، شكلها، جدولهر فصل

 مقدمه .١١

ضــرورت انجـام تحقيــق،  له، ئطــرح مـس مقدمـه بــا هـدف   

ــش ــات و    هپرس ــه اطالع ــي ب ــهاي دسترس ــق و روش اي تحقي

. شـود   هاي تحقيـق نوشـته مـي        پاسخگويي به سؤاالت و فرضيه    

با بياني واضح و روشن به معرفـي و مـرور           در مقدمه،   همچنين  

 بـراي پيگيـري مطالـب     اجزاء و بخشهاي اثر پرداختـه و زمينـه          

  .شود فراهم مي

  متن اصلي .١٢

پژوهـان كمـك      ، بـه دانـش    آيد  مقدمه مي از   پسمتن اثر كه    

 و مفـاهيم علمـي مـرتبط بـا موضـوع      هانمايد تا از موضـوع    مي

                                                 
فهرست هاي عربي و انگليسي به ترتيب در پايان اثر و پس از   چكيده)١

  .منابع بايد درج شود
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١١

دسـت آمـده و   ه نتايج ب روشهاي انجام كار وجزئيات  تحقيق و   

  ٢.تجزيه وتحليل آنها مطلع گردند

 گيري و پيشنهادها ، نتيجهبندي بحث جمع .١٣

/ نامـه  بندي كلي نتايج حاصـل از پايـان         در اين قسمت جمع   

در مـورد   دانـشجو   ، پيشنهادهاي   ادامه و در شود    ميمرور  رساله  

  .گردد ارائه مي) تحقيق( ادامه كار

 نامه واژه .١٤

 معـادل فارسـي   ها و عبـارات التـين و          واژهتهيه فهرستي از    

  .باشد و به انتخاب دانشجو مي اختياري ،آنها

  ها پيوست .١٥

 مدارك  رساله معموالً مشتمل بر مطالب و     / نامه  پايانپيوست  

مهمي است كه اگر چه كمك چنداني در درك و فهم خواننـده             

 نظـر   كند، ولي آگاهي او از آنها الزم بـه          رساله نمي / نامه  پاياناز  

  .رسد مي

اي كه در متن به آنها اشاره شـده     ها به ترتيب شماره     پيوست

نتها در پايان تحقيق درج ، تا ا»... پيوست شماره«ن ااست، با عنو 

  .شود مي

                                                 
نگارش مورد   رعايت مقررات مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، در           )٢

  .سترساله  الزامي ا/ نامه پايانمتون فارسي در تمامي 
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١٢

  منابعست فهر .١٦

شـود،    مـي استفاده و به آنها استناد      تمامي منابعي كه در متن      

  .شوندبايد در فهرست منابع ذكر 

 فهرست منابع و مآخذ به ترتيب نام خانوادگي پديدآورنـده         

  .شود آورده مي در پايان تحقيق

 بـا   التـين  و بعـد     عربي سپس   مشخصات منابع فارسي  ابتدا  

  .شوند مي  ذيل نوشتههاي نمونهتوجه به 

 /رسـاله / نامـه   پايـان  ،کتـاب عنـوان   حروف  بودن   درشتبه  

صـورت  ه  توجه شده و از مثالها ب      يا همايش    هنشرينام  گزارش،  

  .كامل و دقيق تبعيت گردد

  .شود شيوة استناد در متن در فصل دوم توضيح داده مي

  كتاب. ١‐١٦

نـام و نـام خـانوادگي       ،  عنـوان كتـاب    .نـام نام خانوادگي،   

  .انتشارسال  نام ناشر،: راشتنا جلد،  محل ةشمارمترجم، 

انتـشارات    : قـم ،  ١، ج فلسفه تـاريخ  ،  مرتضيمطهري،  : مثال

  .١٣٧١ ،صدرا

   ادوارية مندرج در نشرية مقال.٢‐١٦

 نـام و نـام      ،نـام نـشريه   ،  »عنوان مقالـه  « .، نام نام خانوادگي 

): تـاريخ نـشريه   ( نـشريه    ةشمارة سال، شمار   خانوادگي مترجم، 

  . صفحة پايان مقاله‐صفحة شروع

کارگردانان دولت بوش چگونـه     «،  سيدامامي، کاووس : مثال

بهـار و   (سـال اول، شـمارة اول       ،  دانـش سياسـي   ،  »انديشند  مي

  .٢٢١‐٢٠١ ):١٣٨٤تابستان 
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١٣

  همايششده در   ارائه مقاالتةمجموع .٣‐١٦

محـل   ،همـايش نـام   ،  »عنـوان مقالـه   « .نـام خـانوادگي،    نام

 ‐صـفحة شـروع   ): همـايش رگـزاري   بتاريخ  ( همايشبرگزاري  

  .صفحة پايان مقاله

  شده  مقاالت گردآورية مجموع.٤‐١٦

، در نام و نام »عنوان مقاله«. نام خانوادگي نويسندة مقاله، نام

، نام و نام خـانوادگي      عنوان کتاب خانوادگي گردآورندة کتاب،    

 ‐صـفحة شـروع   . نام ناشـر، سـال انتـشار      : مترجم، محل انتشار  

  .مقالهصفحة پايان 

ــال اســالم و ناسيوناليــسم و عــصر «. رجــايي، فرهنــگ: مث

، در جيمز بيـل و      »نگاري در ايران پس از انقالب       تاريخ: مصدق

، ترجمـة   مصدق، نفت، ناسيوناليسم ايراني   ويليام راجرلوييس،   

. ١٣٦٨نـشرنو،   : مهدوي و کاوه بيات، تهـران       عبدالرضا هوشنگ 

٢٢٥‐١٩١.  

  رش علميگزا/رساله/ نامه پايان . ٥‐١٦

، گزارش علمي /رساله /نامه  عنوان پايان  .نامنام خانوادگي،   

  .دانشگاه ناشر، سال انتشار/ دانشكده

   اينترنت.٦‐١٦

  ).تاريخ: آخرين مشاهده(آدرس صفحه 

  :مثال

  http://www.isu.ac.ir/Farsi/BRD.htm )۱۰/۱۲/۸۷: آخرين مشاهده(
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١٤

   پاياني ياه هصفح .١٧

 هر يک   ،هاي پاياني   هتوضيحات ضروري و مربوط به صفح     

اطـالع  در اينجا صرفاً به منظور    . در محل خود آورده شده است     

  .شود  آورده مي و تنظيم آنهارعايت ترتيبخواننده از 

  چکيده به زبان عربي .١‐١٧

  زبان انگليسي چکيده به  .٢‐١٧

   داوران به زبان انگليسيهيئت اعضاي ةتأييدي .٣‐١٧

   عنوان به زبان انگليسيةصفح .٤‐١٧

 ه بـه عنـوان آخـرين صـفحه        کاغذ بدرق  :برگ سفيد  .٥‐١٧

  .شود  گذاشته مي که معموالً توسط صحافاست

  



 

  

  

  

  

  فصل دوم

  
بايـست در مـورد       در اين فصل به توضـيح نكـاتي كـه مـي           

 تنظـيم و كادربنـدي مطالـب روي كاغـذ           ةانتخاب كاغذ و نحو   

جزئيات مربوط به استفاده از مطالب و        و همچنين    گردد رعايت

زيرنـويس،  ، ارجاعـات،    حهصـف  ةشـمار اشکال توضيحي مانند    

ــه ــصارات    معادل ــم و اخت ــي، عالئ ــدول، منحن ــصوير، ج  »، ت

  .پردازيم مي

  آرايي مطالب چيني و صفحه حروف .١

در » Lotus14« بــراي نگــارش مطالــب، بايــد از حــروف

 »A4«  سفيد مرغوب با ابعاد کاغـذ      و در كاغذ   »Word« محيط

  .ستفاده شودا) ٢١*٧/٢٩(

اغذ در قطع بزرگتـر، ضـمن       در صورت نياز به استفاده از ك      

 كاغـذ   ، بـه هنگـام ضـميمه نمـودن        »A«رعايت اسـتاندارد رده     

  .تا و صحافي شود» A4«مربوط به اندازه 

 از   و »cm ۳ «  هر صـفحه از سـمت راسـت و بـاال           ةحاشي

  .تنظيم شود» ٢ cm«پايين  سمت چپ و 
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١٦

و فاصله بين   » ١٦ cm«  طول هر سطر   ،هاي اصلي   در صفحه 

 بـراي هـر     و مجموعـاً   يک سـانتيمتر     طوطسطرها در تمامي خ   

  .شود در نظر گرفته )ها با لحاظ پاورقي(  سطر٢٤صفحه 

ـ     در تمامي صفحه   ها  ط خ ةها و فاصل    حاشيه دقت شود  ه ها ب

  .صورت يكسان رعايت شود

 عنـاوين اصـلي در وسـط سـطر و           در نگارش مـتن اصـلي     

 قبـل از شـروع هـر        .وين فرعي در ابتداي سطر نوشته شـود       عنا

ن اصلي دو سطر و قبل از شروع هر عنوان فرعي يك سطر             عنوا

  ).بعد از هر عنوان فرعي سطري رها نگردد(. منظور شودفاصله 

اي   شـماره  )چه اصـلي و چـه فرعـي       ( به هر يك از عناوين    

  .گيرد تعلق مي

  ها گذاري صفحه شماره .٢

  :شود  در دو بخش مجزا انجام ميها گذاري صفحه شماره

از حـروف   تـوان     مـي ،   قبل از مقدمـه     از اولين برگ تا    .١‐٢

که از عـدد      استفاده کرد و در صورتي      و به صورت متوالي    جداب

  . اعداد با حروف نوشته شود،استفاده شود

  »يک، دو، سه«يا  »جب، ، الف«: مثال

مـتن  هاي    صفحه شامل   ، مقدمه تا انتهاي اثر    ةاز صفح  .٢‐٢

گـذاري   ره عدد شما  ابتمامي   ،منابعها و فهرست      پيوست ،اصلي

  »٣ ،٢ ،١« :مثال. شود 
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١٧

 ةصفح : هر تقسيم اصلي از اثر مانند      ةدقت شود روي صفح   

شود   شماره صفحه نوشته نمي   ...  اول هر فصل و    ةچكيده، صفح 

  .آيد حساب مي هولي شماره آن ب

صـفحه در    هر صـفحه از پـايين كاغـذ و در وسـط              ةشمار

  .  شود ين نوشته ميي پاة از لب سانتيمتر٥/١حدود 

   ستناد و ارجاع در متنا .٣

نامـه هـر جـا کـه از آراء ديگـران اسـتفاده          در نگارش پايان  

به عبارت ديگـر، حتـي      . شود، بايد با ذکر مأخذ همراه باشد        مي

هنگامي که مطلبي از يک منبع به طور غيرمستقيم و بـه انـشاي              

شده بايـد     شود، منبع استفاده    رساله آورده مي  / نامه  نويسندة پايان 

  .ذکر شود

پايـان موضـوع، بـا ذکـر        بالفاصله پـس از      منبع   مشخصات

 در ،خانوادگي نويسنده، سـال نـشر، شـمارة جلـد و صـفحه           نام

  .آيد مي پرانتزداخل 

 در يـک سـال از       هدر صورت استفاده از آثار متعـدد منتـشر        

 پس از سـال انتـشار از حـروف          ، ذکر منبع  هنگاميک نويسنده،   

اين حروف الفبايي بايد در      .شود  ميالفبايي جهت تمايز استفاده     

  . پس از سال انتشار قرار گيردنيز،فهرست منابع 

  )١٠٢‐١٠٠: ١ الف، ج١٣٧١مطهري، : (مثال

هاي همان، همـو و       در تکرار استناد و ارجاع، از کاربرد واژه       

تکـرار  منبـع ماننـد بـار اول        مشخـصات   خـودداري و    مانند آن   

  .گردد مي
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ـ       در ارجاع به منابع التين نيز از شي        ه وة باال پيروي شـده و ب

دليل جلـوگيري از شکـستگي عبـارت در پايـان خطـوط بايـد               

معادل فارسي آن در داخـل پرانتـز قـرار گيـرد و در زيرنـويس        

  : مثال.مشخصات اثر به زبان اصلي ذکر گردد

  )٢٥٥‐٢٥٣: ١٩٧٨مارکس، (           :      در متن 

 Marx, 1978: 253-255  :         در زيرنويس

  ويسزيرن .٤

 داشـته خاصـي   چنانچه يك عبارت يا واژه نياز به توضـيح          

توان توضيح را به صورت زيرنويس در همان صـفحه            باشد، مي 

ـ      موردنظر با شماره   ةعبارت يا واژ  . نمود ارائه صـورت  ه  اي كه ب

 شـده و   شود، مشخص   كوچك در باال و سمت چپ آن درج مي        

ي هـر   هـا   زيرنـويس  .شـود   در زيرنويس توضيح الزم ارائه مـي      

  .شود گذاري مي صفحه به صورت مستقل شماره

 با قلم اصلي متن متفاوت باشد ولـي در          ايدقلم زيرنويس ب  

  .ها همساني قلم بايد رعايت گردد تمامي زيرنويس

  ذكر اعداد در متن .٥

 شـود  چنانچه اعداد صحيحي كه در داخل مـتن نوشـته مـي           

دد  آن عـ   ،يك رقمي باشـد   عدد   ،)ها و نمودارها    غير از جدول  (

 و هر گـاه   ) ر يا هفت   عدد چها  :مانند(شود    با حروف نوشته مي   

ـ  ، يـا بيـشتر باشـد      يدو رقم عدد مورد نظر      يصـورت عـدد   ه   ب

  )١٣٢ يا ٢٣ :مانند( .شود نوشته مي
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١٩

 شود  استفاده مي » / «  براي مشخص كردن اعداد اعشاري از     

» % «   از عالمـت   ، باشد »درصد«نياز به   و چنانچه   ) ٥/١٧ :مانند(

  )٣٦%يا % ٣٦ :مانند( .شود ده مياستفا

  كلمات التين در متن .٦

االمكــان از نگــارش كلمــات التــين در مــتن تحقيــق  حتــي

ـ        آنالتين  برابر  خودداري نماييد و     ه را پس از مشخص شـدن ب

 ،شـود   فارسي آن كلمه درج مـي     برابر  اي كه باالي       شماره ةوسيل

در هـر   (در هـر سـطر از زيرنـويس         . در زيرنويس درج نماييـد    

 اول  ة كه كلمـ   ،گردد   انگليسي درج مي   ة حداكثر دو كلم   )صفحه

سـاير  . گـردد    تحريـر مـي    ، دوم از ميانـه    ةاز سمت چپ و كلمـ     

كلمات انگليسي نيز در سطرهاي بعدي به همـين ترتيـب درج            

در اي خـاص       فارسي براي كلمه   برابرچنانچه انتخاب   . شوند مي

مـه را بـا     تـوان تلفـظ التـين كل        امهاي التين مشكل باشد، مـي     ن

  .حروف فارسي نوشت و در زيرنويس، اصل كلمه را درج نمود

 ها هنگارش معادل .٧

. شـود   اصله گذارده مـي   فها يك سطر       و نوشته  ها  هبين معادل 

به عدد نوشـته شـده و در مقابـل          پرانتز   معادله در داخل     ةشمار

  معادله، حاشيه سمت راست    ةمكان شمار . شود  معادله آورده مي  

 جاي كافي نباشـد     ، سطر معادله  ، چنانچه در  اشدب خط معادله مي  

 F = ma  )۵‐۱  (     .شود از سطر بعدي استفاده مي

باشد کـه     معادله مي  ةشماريک  عدد   فصل و    ةشمار ٥عدد  (

  ).است ٥فصل  از ١ معادلة ةکنند بيان
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  شکلها و يا ها، تصويرهاترسيم منحنيها، جدول .٨

ـ             منحني ستي درون  ، جدول، تصوير و يا شكل هـر كـدام باي

ـ     كادر بسته قرار گرفته و طرف باالي آنها مي         طـرف  ه  بايـست ب

باالي كاغذ و يا در صورت لزوم در سمت چپ كاغذ قرار داده             

و هر يك از آنهـا بايـد داراي شـماره و توضـيح مـستقل                . شود

 افزايش يافته و در قـسمت       درپي  پيصورت  ه  ها ب   شماره. باشند

هـاي    وضـيح سـپس ت   يـك خـط درج و        ةزيرين كادر به فاصـل    

که هر يـک از ايـن مـوارد از     در صورتي. شود مربوط آورده مي 

باس شده باشد بايد منبع آن بالفاصله و در ذيل          تمنابع خاصي اق  

  . شودهآن آورد

چنانچه هر يك از اين موارد بـيش از حـد متعـارف باشـد،            

ها در يك پيوست     آن ةبايست به منظور تداوم نوشتار، مجموع       مي

  .قرار گيرند

 هــر يــك از ،دقــت شــود در تمــامي منحنيهــا و نمودارهــا

محورهاي مختصات معرفي شده و واحد مربوطه نيـز در كنـار            

 ايـن موضـوع در مـورد سـطرها و           .محور مختصات درج شود   

  .است نيز صادق هاستونهاي جدول

 افــزايش كيفيــت و دقــت در شــود بــه منظــور توصــيه مــي

مورد استفاده  را  اي    ايانهافزارهاي متداول ر    ، يكي از نرم   نمودارها

  .در دهيقرا
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  محاسبات  .٩

 انجـام   »SI«المللي     در سيستم بين   تمامي محاسبات منحصراً  

در موارد استثنايي كه به علت محـدوديت منـابع موجـود            . شود

ـ      اجتنـاب  )آحـاد  (استفاده از سيـستمهاي ديگـر      نظـر  ه  ناپـذير ب

رسد، ضروري است نتايج نهايي هر قسمت از محاسـبات را             مي

 پس از تبديل واحـد در سيـستم         ،عالوه بر سيستم آحاد مربوطه    

»SI « درج نمودنيز  .  





 

  

  

  

  

  

  ها پيوست

  
  

   پيوست شمارة يک

  هاي تحصيلي دانشگاه ها و گرايش ها، رشته عناوين دانشکده

  )انگليسي و فارسي(

  

هـا و     نامـه   با توجه بـه اينکـه اطالعـات پـشت جلـد پايـان             

لـذا بـه    ،  زبـان انگليـسي درج شـود      اه بايد به    هاي دانشگ   رساله

هـا،     عنـاوين دانـشکده    ،منظور هماهنگي در ترجمـه و نوشـتار       

هاي تحصيلي دانشگاه که تا تاريخ انتشار ايـن     ها و گرايش    رشته

 درسـي ريـزي      برنامـه  دفتـر رسماً در بانک اطالعـاتي       ،مجموعه

ي و  آموزشـ معاونـت   درخواست  دانشگاه وجود داشته است به      

دانـشگاه  هـاي خـارجي     همت بخـش زبان    و   تحصيالت تکميلي 

ترجمه و جهت اطالع خوانندگان محترم به تفکيک دانشکده و          

  .است  آورده شده،مقطع ارائه
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  »عليه السالم«دانشگاه امام صادق 

Imam Sadiq University 

  دانشکده الهيات، معارف اسالمي و ارشاد
Faculty of Islamic Studies, 
Theology and Guidance 

  دوره دکتري

Ph.D. Course 
 :Fields  :ها رشته

  فقه و مباني حقوق اسالمي

Jurisprudence and Principles of 
Islamic Law 

  فلسفه و کالم اسالمي

Islamic Philosophy and Theology 
 Qur’an and Tradition علوم قرآن و حديث

  ارشد پيوسته دوره کارشناسي

Continuous M.A. 
 :Field  :رشته

  الهيات، معارف اسالمي و ارشاد

Islamic Studies, Theology and Guidance
 :Areas  :ها  گرايش

  فقه و مباني حقوق اسالمي

Jurisprudence and Principles of 
Islamic Law 

  فلسفه و کالم

Islamic Philosophy and Theology 

Qur’an and Tradition  قرآن و حديث
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  »عليه السالم«امام صادق دانشگاه 

Imam Sadiq University 

  دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد

Faculty of Islamic Studies 
and Economics 

  دوره دکتري

Ph.D. Course 
 :Field  :رشته

 Economics علوم اقتصادي

 :Areas  :ها  گرايش
 Theoretical Economics اقتصاد نظري
 International Economicsالملل اقتصاد بين

 Econometrics  اقتصادسنجي

 Islamic Economics اقتصاد اسالمي
 Monetary Economics اقتصاد پولي

  Public Economics اقتصاد بخش عمومي
Development  Economics  اقتصاد توسعه

  اي اقتصاد شهري و منطقه

Urban  and Regional Economics 

 Agricultural Economicsاقتصاد کشاورزي
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   طبيعياقتصاد منابع

Natural Resource Economics 

  هاي اقتصادي سير انديشه

History of Economic Thoughts 
 هاي اقتصادي نظامبررسي تطبيقي 

 Comparative Studies of Economic 
Systems 

  ارشد پيوسته دوره کارشناسي

Continuous M.A. 
 :Field  :رشته

  معارف اسالمي و اقتصاد

Islamic Studies and Economics 
  



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان

 

 

٢٧

  

  »عليه السالم«دانشگاه امام صادق 
Imam Sadiq University 

  دانشکده معارف اسالمي و علوم سياسي
Faculty of Islamic Studies 

and Political Science 

  دوره دکتري

Ph.D. Course 
 :Field  :رشته

 Political Science علوم سياسي

 :Areas  :ها  گرايش
 Political Thoughts هاي سياسي انديشه
 Political Sociology شناسي سياسي جامعه

 Iranian Politics  مسائل ايران
 Public Policyيسياستگذاري عموم

  ارشد پيوسته دوره کارشناسي

Continuous M.A. 
 :Field  :رشته

 يمعارف اسالمي و علوم سياس
Islamic Studies and Political Science 

  پيوستهناارشد  دوره کارشناسي

Non-Continuous M.A. 
 :Field  :رشته
 سياسي در اسالمة انديش

Political Thought in Islam 
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  »عليه السالم«دانشگاه امام صادق 

Imam Sadiq University 

  دانشکده معارف اسالمي و حقوق

Faculty of Islamic Studies 
and Law 

  دوره دکتري

Ph.D. Course 
 :Fields  :ها رشته

 Private Law حقوق خصوصي

  شناسي حقوق جزا و جرم

Criminal Law and Criminology 
  ارشد پيوسته دوره کارشناسي

Continuous M.A. 
 :Field  :رشته

  معارف اسالمي و حقوق

Islamic Studies and Law 
 :Areas  :ها  گرايش

 LLM in Criminal Law  حقوق جزا
 LLM in Private Law  حقوق خصوصي

 LLM in Public Law  حقوق عمومي

  



 رساله/نامه دستورالعمل تنظيم و ساخت پايان

 

 

٢٩

  
  

  »عليه السالم«دانشگاه امام صادق 

Imam Sadiq University 

  دانشکده معارف اسالمي و مديريت

Faculty of Islamic Studies 
and Management 

  دوره دکتري

Ph.D. Course 
 :Field  :رشته

 Management مديريت
 :Areas  :ها  گرايش
  عمومي بخش سياستگذاري مديريت

Public Section Policy-making 
Management 

  سازمانيمديريت رفتار 

Organizational Behavior Management 
  مديريت منابع انساني

Human Resources Management 
  الملل مديريت بازاريابي بين

International Marketing Management 
 Systems Management ها مديريت سيستم
 Financial Management مديريت مالي

  توليد و عملياتمديريت 

Production and Operations 
Management 

 Operations Researchتحقيق در عمليات
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  ارشد پيوسته دوره کارشناسي

Continuous M.A. 
 :Field  :رشته

  معارف اسالمي و مديريت

Islamic Studies and Management 
 :Areas  :ها  گرايش

Business Administrationمديريت بازرگاني
 Industrial Management مديريت صنعتي
 Financial Management  مديريت مالي
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  »عليه السالم«دانشگاه امام صادق 

Imam Sadiq University 

  ارتباطات و فرهنگ و اسالمي معارف شکدهدان

Faculty of Islamic Studies 
and Culture and Communication 

  دوره دکتري

Ph.D. Course 
 :Field  :رشته

  فرهنگ و ارتباطات

Culture and Communication 
  ارشد پيوسته دوره کارشناسي

Continuous M.A. 
 :Field  :رشته
  ارتباطات و فرهنگ و اسالمي معارف

Islamic Studies ,Culture and 
Communication 

 :Areas  :ها  گرايش
  مطالعات سياستگذاري

Policy Studies 
 Law Studies  مطالعات حقوقي

  پيوستهارشد نا دوره کارشناسي

Non-Continuous M.A. 
 :Fields  :ها رشته

 History of Shi‘a  تاريخ تشيع
  مي فرهنگ و تمدن اسال،تاريخ

History, Culture and Islamic Civilization
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  »عليه السالم«دانشگاه امام صادق 

Imam Sadiq University 

  واحد خواهران

Girls' Section 

  پيوستهناارشد  دوره کارشناسي

Non-Continuous M.A. 
 :Fields  :ها رشته

  مديريت آموزشي

Educational Administration 
 Family Law  هحقوق خانواد

  دوره کارشناسي

B.A. 
 :Fields  :ها رشته

  فقه و حقوق اسالمي

Jurisprudence and Islamic Law 
  فلسفه و کالم اسالمي

Islamic Philosophy and Theology 
  ادبيات عرب زبان و

Arabic Language and Literature 

 LLB  حقوق

  معارف اسالمي و علوم تربيتي

Islamic Studies and Education 
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  پيوست شمارة دو

  رساله/نامه رنگ جلد پيشنهادي جهت استفاده در پايان

  به تفکيک دانشکده

  

  

  رنگ جلد  دانشکده

  مشکي  الهيات، معارف اسالمي و ارشاد

  طوسي  معارف اسالمي و اقتصاد

  اي سرمه  معارف اسالمي و علوم سياسي

  سبز  معارف اسالمي و حقوق

  اي قهوه  مي و مديريتمعارف اسال

  آبي  معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات

  

  
  


