
 بسمه تعالي

)1(هضميمه شمار

 نگارش تحقيق پاياني از لحاظ شكلي دستورالعمل

 طرح كلي تحقيق پاياني-1

و مطالب روي جلد زركوب شود، فونت آن مانند: نامهجلد پايان- حتما به صورت گالينگور

.باشدسبز تيرهرنگ جلد تحقيقات پايانيو)1(نمونه 

 صفحه سفيد-

اهللا- و بدو:صفحه بسم ن كادر باشد ساده

و القاب.تمام مطالبي كه روي جلد نوشته شده در اينجا عيناً ذكر شود: صفحه عنوان- ذكرعناوين

و .اشكال ندارد....مانند دكتر، حجت االسالم، آقاي، خانم

)18شمارهپيوست(نتيجه ارزيابي هيأت داوران مبني بر قبول تحقيقات پاياني) كپي(تصوير-

و: صفحه تحميديه- .بدون كادر باشدساده

و بدون كادر باشد: صفحه تقديم- .ساده

و تشكر- و بدون كادر باشد: صفحه تقدير .ساده

و يك صفحه 300چكيده حداكثر: چكيده- .متر آورده شودبا فاصله خطوط يك سانتيA4كلمه

.ها ذكر شوندواژه كليدحتماً در انتهاي چكيده.باشدA4 چكيده نبايد بيشتر از يك صفحه

:هرست مطالبف-

در− و شماره صفحات مربوطه درست در مقابل آن عناوين مطالب در سمت راست

از تايپ فهرست مطالب به صورت دستي خودداري شود(سمت چپ آورده شود 

براي ايجاد فهرست به صورت اتوماتيك Wordو بعد از تايپ از امكانات محيط 

.)استفاده شود



و پيوستدر پايان فهرست مطالب، فهرست− ) در صورت نياز(ها اشكال، جداول

.ذكر شود

و نتيجهفصول تحقيق،)كليات تحقيق(شامل مقدمه: متن اصلي-2 تعداد صفحات. استگيري پاياني

و حداكثر60متن اصلي با احتساب فهرست منابع حداقل  .صفحه است 120صفحه

رو) Word 2007(مطالب در برنامه- B(با در هرفصلعناوين اصلي.تايپ شودو يك

Titr 14(با قلم عناوين فرعيو)B Titr 12(با زير عناوين فرعيو)B Titr 12(

حاشيه از سمت راست.سانتي متر باشد5/1فاصله سطرها در تمامي متن فارسي

وسانتي3از پايين، مترسانتي5/3باالاز، سانتي متر4صفحه  چپاز متر 3-5/2 سمت

ها( تعداد خطوط در هر صفحه. باشد مترسانتي خط22تا17بين)با احتساب پاورقي

و با فونت.باشد B(عناوين فصل در وسط صفحه Titr 28 يا و بستگي به كوتاه

مي) شودطوالني بودن عنوان متفاوت مي ).2نمونه.(مانند نمونه عمل شود.شودآورده

و انگليسي- .استفاده شود  Times newاز فونت در تايپ كلمات عربي از فونت بدر

مي- داخل گيومه نوشته) نقل قول هاي مستقيم( شوندمطالبي كه عيناً از يك منبع نقل

B(فارسيبايد با دوفونت ريزتر از متن. شوند Lotus 12 ياB Nazanin 12 (

.چين شودچپ

و روايات درون متن- فوحتماً به صورت بولد،در صورت نياز به آيات با و ...نتو

و سند آن در پاورقي ذكر شود» ....« داخل گيومه .نوشته شود

و ...و)ع(،)س(،)ص(مواردي مانند- ... بايد در صفحه عنوان، فهرست مطالب، متن

و .به صورت كامل نوشته شوند مانند سالم اهللا عليها، عليه السالم ... 

فاصله شماره تا پايين. قرار گيرددر پايين صفحه وسط شماره صفحات:شماره گذاري صفحات-3

و تشكر،(صفحات قبل از مقدمه مانند صفحات آغازين. متر باشدسانتي1صفحه تحميديه، تقديم



و ساير فهرست ها با ميشمارهحروف ابجدچكيده، فهرست مطالب تا. شوندگذاري از مقدمه

ميشماره ترتيبي اعدادآخرين صفحه پايان نامه با  صفحات عناوين فصول نبايد. شوندگذاري

مي شماره صفحه داشته باشد .دنشواما در شمارش صفحات لحاظ

و زير عنوان: گذاري موضوعاتشماره-4  تر تقسيمهاي فرعيعناوين اصلي در هر فصل به عناوين فرعي

و عدد. شوندوبه وسيله شماره مشخص مي سمت چپ شماره سمت راست نشان دهنده عنوان اصلي

شماره آن در سمت اگر عناوين فرعي نيز داراي زير عنوان باشند،. شماره عنوان فرعي مدنظر است

:مثال. آيدچپ مي

 نقش معنويت در زندگي-3: عنوان اصلي

 ويژگي هاي زندگي معنوي در اسالم-1-3: عنوان فرعي

 سعه صدر-1-1-3: زير عنوان فرعي

 اعتدال-2-1-3: زير عنوان فرعي

 تنظيم فهرست منابع-5

و بعد نهج البالغه بدون- و يا نهج البالغه در متن استفاده شده باشد، اول قرآن اگر از قرآن

.شودذكر مشخصات آورده مي

در تنظيم فهرست منابع، ابتدا كتب به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده مرتب-

و بعد منابع عربي.شوندمي و در ابتدا كتابهاي فارسي مي...، انگليسي .شوندجداگانه ذكر

:شيوه ارجاع كتب در فهرست منابع

:، جلد، چاپ چندم، محل نشر)مترجم يا مصحح يا محقق(نام خانوادگي، نام، عنوان كتاب،

.انتشارات، سال نشر

:نكته

ده اگر از منابع مختلف يك نويسنده استفاده شود در فهرست منابع به جاي تكرار نام نويسن-

:به طور مثال. از خط تيره استفاده شود



.1368انتشارات صدرا،: مطهري، مرتضي، انسان كامل، قم

قم__________ .1375انتشارات صدرا،:، پيرامون انقالب اسالمي، چاپ سوم،

جا(اگر محل انتشار كتاب مشخص نباشد كلمه- به) بي و اگر سال انتشار مشخص نباشد

تا(جاي آن كلمه .آوريممي) بي

چاپ2ج زهرا، فاطمي، نقش آموزه مهدويت در انقالب اسالمي ايران،: مثال- ،

.1390سوم، بي جا، بي تا،

ميبعد از كتب- و تخصصي ذكر .شود، فهرست مقاالت پژوهشي

: مقاالت شيوه ارجاع

، نام نشريه،"عنوان مقاله"نام خانوادگي، نام، :مثال. شماره نشريه، سال انتشار داخل گيومه

و- و نشريات عمومي استفاده ... بعد از مقاالت تخصصي ها فهرست مقاالتي كه از روزنامه

.شيوه ارجاع، مانند مقاالت پژوهشي است. شودشده است ذكر مي

 شيوه ارجاع در پاورقي-6

هاي هر صفحه پاورقي.و دو شماره ريزتر از قلم متن نوشته شود ها در زير يك خط پررنگپاورقي

متر سانتي2فاصله آخرين خط پاورقي با لبه پاييني صفحه،.شروع شود1به طور جداگانه از عدد 

.باشد

 انواع پاورقي

يا ترجمه داشته باشد عبارتي در متن نياز به توضيح خاصاي يا اگر واژه: پاورقي توضيحي-1

. شودتوضيح يا ترجمه آن در پاورقي آورده مي

 پاورقي ارجاعي-2

:پاورقي ارجاعي بسته به نوع منبع ،اشكال مختلفي دارد

 كتاب)1-2

: جلد، چاپ چندم، محل نشر)مترجم يا مصحح يا محقق(نام، نام خانوادگي، عنوان كتاب، نام

 شماره صفحه. انتشارات، سال نشر



، چاپ سوم، تهران،2ج زهرا، فاطمي، نقش آموزه مهدويت در انقالب اسالمي ايران،: مثال

ص1390نشر ني، ،35

: نكته

» همان«اگرهمان منبع بالفاصله بعد از منبع قبلي ذكر شد، به جاي تكرار سند، كلمه-

. آورده شود

اسالمي فرض كنيد محقق از كتاب زهرا، فاطمي، نقش آموزه مهدويت در انقالب: مثال

ص1390، چاپ سوم، تهران، نشر ني،2ايران،ج و نشاني آن را ذكر35، مطلبي را نقل كرده

و يا در صفحه بعد دوباره از اين كتاب. كرده است اگر محقق بالفاصله در پاراگراف بعدي

ناستفاده كرد، بدون اين مي» همان«شاني كلمه كه از منبع ديگر استفاده كند، به جاي -آورده

.ودش

: مثال

، چاپ سوم، تهران،2زهرا، فاطمي، نقش آموزه مهدويت در انقالب اسالمي ايران،ج-

ص1390نشر ني، ،35

 همان-

مي. ره صفحه عوض شده بوداگر فقط شما- : مثال.شودشماره صفحه ذكر

40همان،ص

اس«اگر همان منبع با فاصله آورده شود، مثال از كتاب- المي نقش آموزه مهدويت در انقالب

و در صفحات يا فصل» ايران هاي بعدي دوباره از اين كتاب استفاده شود به مطلبي ذكر شده

:شوداين صورت ارجاع داده مي

.نام، نام خانوادگي نويسنده، همان كتاب، شماره صفحه

ص: مثال 35زهرا، فاطمي، همان كتاب،

با فاصله استفاده) صورتي كه نويسنده چند كتاب دارددر(اگر از منابع مختلف يك نويسنده-

هاي بعدي به اين صورت عمل نويسيم، اما در استفادهشود، براي بار اول نشاني را كامل مي

:شود



.نام، نام خانوادگي نويسنده، عنوان كتاب، همان، شماره صفحه

صزهرا، فاطمي، نقش آموزه مهدويت در انقالب اسالمي ايران،: مثال- 35همان،

صپهلو سلطنتتيمشروع ومسألهتيمهدو زهرا، فاطمي،- 65ي،همان،

اگر كتابي دو يا سه نويسنده داشته باشد به ترتيبي كه نام آنها روي جلد كتاب درج شده،-

.شود در پاورقي آورده مي

:مثال

 سلطنتتيمشروع مسألهوتيمهدو علوي، مهدوي، فاطمه، زهرا، فاطمي، فاطمه،

 ......ي،پهلو

و(نام، نام خانوادگي اولين نويسنده به همراه كلمه: اما اگر بيشتر از سه نويسنده باشد-

مي) ديگران .شودآورده

و ديگران،: به طور مثال  ......ي،پهلو سلطنتتيمشروع مسألهوتيمهدوزهرا، فاطمي

ديگر شماره اگر در ارجاع فقط از يك صفحه منبعي استفاده شود، عالوه بر اطالعات-

ص  مي 120صفحه به صورت اما اگر از چند صفحه متوالي استفاده شود. شودنوشته

ص  مي 120-125به صورت .شودنوشته

: مثال

18ص.1368انتشارات صدرا،: زهرا، مهدوي، انسان كامل، قم

 120-123صص.1368انتشارات صدرا،: مطهري، مرتضي، انسان كامل، قم

در- و بعد شماره آيه پاورقي، نام سوره، شماره سوره داخل براي ارجاع آيات پرانتز

34آيه)27(سوره نمل: آيدمي

و- و عناوين مانند دكتر، مهندس، آيت اهللا، حجت االسالم، شهيد و ... القاب در پاورقي

.شونددر فهرست منابع حذف مي

قم: مثال .1368انتشارات صدرا،: مطهري، مرتضي، انسان كامل،



 مجموعه مقاالت)-2-2

عنوان كتاب مجموعه مقاالت،،داخل گيومه" عنوان مقاله" نام، نام خانوادگي نويسنده،

.شماره چاپ، نام، نام خانوادگي گردآورنده، نام ناشر، محل انتشار، سال نشر

:مثال

، مجموعه مقاالت انقالب"ي پهلو سلطنتتيمشروع مسألهوتيمهدو"زهرا، فاطمي،

ص1358سوم،فاطمه، مهدوي، نشر ني، تهران، اسالمي،چاپ ،88

 مقاالت علمي)3-2

نام نشريه، شماره) اگر مقاله ترجمه شده باشد(مترجم، نام، نام خانوادگي،عنوان مقاله

.شماره صفحه. نشريه، سال انتشار

:مثال

ص38،1390شناسي، شماره، فصلنامه شيعه مهدوي شهرآرمان كالن سيمايزهرا، فاطمي، ،22

 پايان نامه)4-2

نام، نام خانوادگي، عنوان پايان نامه، نام واحد آموزشي حوزوي يا دانشگاه، شهر محل واحد

 شماره صفحه. حوزوي يا دانشگاه، مقطع تحصيلي، سال

:نامه حوزهمثال پايان

آزهرا، فاطمي، نقش آموزه مهدويت در انقالب اسالمي ايران،  موزش عالي مؤسسه

92ص،3، قم، پايان نامه سطح)س(حوزوي الزهرا

: نامه دانشگاهمثال پايان

دانشكده حقوق وعلوم سياسي زهرا، فاطمي، نقش آموزه مهدويت در انقالب اسالمي ايران،

ص  142دانشگاه مفيد، پايان نامه كارشناسي ارشد،

و)5-2  ...كتابخانه ديجيتالي



ميدر صورت ضرورت استناد و مقاالت، عمل -به منابع ديجيتالي، همانند استناد به كتاب

و تاريخ دسترسي به سايت حتما ذكر. شود اما به جاي مشخصات چاپ، نشاني دقيق سايت

.شود



)1(نمونه

اهللا( B()آرم Titr 12(

B(قمشوراي عالي حوزه علميه Titr 14(

B(مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران Titr 16(

B( .........شهرستان)سالم اهللا عليها( مدرسه علميه الزهرا Titr 14(

B()كارشناسي(تحقيق پاياني سطح دو Titr 16(

B( عنوان Titr16(

B()سالم اهللا عليها(سيره سياسي حضرت زهرا Titr 26(

B(استاد راهنما Titr 12(

....................................... )B Titr 14(

B(استاد داور Titr 12(

................. )B Titr 14(

B(پژوهشگر Titr 12(

.............. )B Titr 14(

B(1390مرداد Titr 12(



)2نمونه(

B( فصل دوم Titr 22(

)سالم اهللا عليها(مبارزات سياسي حضرت زهرا

)رفتارهاي سياسي عملي(

)B Titr28(


