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 همقدم

یم مطالب ، آشنایی محصل با شیوه و اسلوب نگارش و چگونگی تنظپایان نامهکی از اهداف عمده تدوین ی

، مستند، داراي که به لحاظ محتوایی باید مستدلاینبر عالوه  ،پایان نامهبراین بنا ،ک نوشته علمی استی

هاي معیارساختار منطقی و در چهارچوب قواعد نوشتاري و اصول پژوهشی باشد، باید به لحاظ شکلی 

پایان وین تالش شده است که شیوه و مراحل تد پایان نامههمین جهت در این راهنمایی به  رعایت گردد،

 ن گردد.شکلی رعایت آن الزم است، به صورت فشرده و واضح بیا و قواعد و معیارهاي که از جهت نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل اول

 پایان نامهمراحل تدوین 

  موضوع انتخاب  .1-1

 خود تحقیق ئلهمس و موضوع هاآن به توجه با باید دانشجو که است زیر هايویژگی داراي تحقیق موضوع

 :کند انتخاب را

 دار )پژوهش مبتنی بر پرسش بنیادین باشد(.انتخاب موضوع مسأله -1

 ) منابعِ اصلی در حوزة موضوع کار خود را بشناسید(. ستههشناسایی و مرور منابع  -2

 مطالعه تحقیقات مشابه. -3

 هاي روش تحقیق.مطالعه کتاب -4

 .یزیدبپره جداً ندارید آن به ايعالقه که موضوعی انتخاب از باشد، محقق شخصی عالقه مورد -5

در  نامهانیپاات تکرار موضوع حداقل). دیافزایب را ايتازه دانش آن حل یعنی موضوع نو و بدیع باشد، -6

 .باشد(دانشگاه ن

ی از ابعاد )کوشش شود به یک .باشد نداشته يچندبعد و ترکیبی حالت یعنی بودن: بسیط و واحد -7

 .چیستی، چرایی و کارکردي پرداخته شود(

 .باشد داشته وجود تحقیق هايفرضیه رد یا اثبات امکان بودن: ریپذابطال -8

 یتافراد محدود شخصی و خصوصی مسائل هبار در تحقیق اخالقی؛ و عملی هايمحدودیت نداشتن -9

 .دارد اخالقی
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 قیق.زمانی و مکانی تحمشخص نمودن محدودة  -10

 .مطابق بودن با نیازهاي روز به ویژه نیازهاي جامعه افغانستان: بروز بودن -11

 تحقیق عنوان .1-1-1

 هاي ذیل باشد:عنوان تحقیق باید داراي ویژگی 

 تکرار نباشد .1

 .باشد مختصر .2

 ، نه مرکب و چندگانهموضوع واحد باشد .3

 دار باشد.مسأله .4

 .کند منعکس را تحقیق اصلی ابعاد .5

 .نشود بیان )تشبیه و استعاره مجاز،( ادبی عبارات با .6

 (.نباشد عامیانه( باشد تخصّصی و علمی   .7

 جمله ناقصه باشد. .نباشد الیه(کامل)بیانیه و سؤ جمله قالب در .8

 واجر مربوط علمی رشتة در که باشد تخصّصی اصطالحی انتخابی، واژة که آن مگر( باشد فارسی .9

 ).دارد

 .شود پرهیز مترادف واژگان عطف از .10

صویب و تدانشجو پس از انتخاب موضوع، با راهنمایی استاد راهنما، آن را در قالب طرح اجمالی جهت 

 .دهدمیبه دانشگاه تحویل  دتأیی

 تحقیق تفصیلی طرح تدوین  .1-2

شنهادي،        ضوع پی صویب مو شجو پس از ت ستاد راهنما به تدوین طرح تحقیق آغا دان  .نمایدمیز با کمک ا

نجام تحقیق اکه براي  مراحل را و هامحقق تمامی برنامه ،نقشه در این. نقشه کار محقق است ح تحقیق،رط

    :باشدمیو طرح تفصیلی داراي اجزاي ذیل کشد می به تصویر دارد نیاز

 کلیدي واژگان .1-2-1

 ايواسطه توانندمی و داشته تحقیق در اساسی نقش و بوده مشخص معنایی بار داراي که هستند واژگانی

 از: اندعبارتواژگان کلیدي  گردآوريهاي . راهکارباشند تحقیق اصلی مطالب به انتقال براي

 .است رفته کار به اصلی پرسش یا تحقیق در عنوان که هايهواژ. 1

 .دارد تحقیق موضوع با تنگاتنگ ارتباطی که تخصّصی و فنی اصطالحی. 2

 .است تحقیق با مرتبط که علمی ايمسأله یا رویکرد نظریه، یک عنوان. 3

 .است تحقیق هايبررسی محور آن محتواي که است علمی اثر یک نام. 4
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 مسئله بیان .1-2-2

 در بیان مسئله سه محور اصلی باید مورد توجه قرار بگیرد

 ه شود این بخش در شروع متن آورد  ک قاعده عام در مورد موضوع تحقیق؛تعریف و یا بیان ی

 رو هستند.گان این تحقیق بداند با چه موضوعی روبهتا خوانند

 ح بیان تاریخچه و وضعیت فعلی موضوع با حرکت از یک مسیر کلی به سوي جزئی و از سط

ز عنوان شود با ارایه شرح کوتاه اتري که در آن تحقیق انجام میجهانی به سوي سطح کوچک

 تحقیق

 که  )ملیع یا علمی( ویا ابهام واقعی مشکل و دغدغه یک نتیجه باید قی؛ تحقی بنیادین لهمسأ

 و ودش داده توضیح واقعی مشکل بایدء ابتدا مسأله بیان درباشد.  محقق با آن مواجه شده

  برداشت. گام واقعی مشکل آن حل مسیر توان درمی علمی مسأله کدام حل با شود مشخص

 تحقیق: يهاپرسش .1-2-3

 تحقیق اصلی پرسش .1-2-3-1

 ست.ا آن براي پاسخ یافتن صدد در تحقیق انجام با محقق که است ايمسأله ترینجامع اصلی پرسش 

 .است تحقیق عنوان با هماهنگ و یسؤال ايجمله معموال اصلی پرسش

 تحقیق فرعی هايسشپر .1-2-3-2

 .ستا آنها به گوییبه پاسخ منوط اصلی،  پرسش به پاسخ که است تريجزئی مسائل فرعی هايپرسش 

 فرعی هايپرسش در بارة  هایینکته: 

 اصلی، پرسش در موجود مفاهیم اصلی اجزاء به مربوط است ممکن فرعی هايپرسش 

 .باشد ... و هاآن ها، ابعادآن جزئیات

 باشد؛ متعددي فرعی هايپرسش به پاسخ به منوط اصلی، پرسش به پاسخ است ممکن 

 نهات نباشد زیادتر  )پرسش 5 یا 4 ( متعارف حد از فرعی هايکه پرسشاین براي لذا

 اصلی پرسش با مستقیم ارتباط که دنشومی فرعی انتخاب پرسش عنوان به هاییپرسش

 د.نی تحقیق باشعناوین جزئتواند برگرفته از ها میاین پرسش .دارند

 ندچ یا دو نباید و شوندمی ذکر پرسشی جمالت قالب در و یکبهیک تحقیق هايپرسش 

 .شوند هم عطف بر پرسش

 تیؤاالس لذا  .باشد تفصیلی هاآن پاسخ که شوند مطرح ايگونه به باید تحقیق هايپرسش 

 .یستن مناسب تحقیق پرسش براي  )کلمه تک پاسخ یا خیر یا بله( کوتاه دارند پاسخ که
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 هافرضیه .1-2-4

  شود می هاي تحقیق است که قبل از شروع تحقیق دادهاحتمالی به پرسشها در واقع پاسخ  فرضیه

 رسد، احتماال، ممکن است و...( شروع گردد. نظر میبه» چون،و باید با کلماتی هم

 ت انجام هاي تحقیق است، نه قطعی ممکن در نهای ها پاسخ احتمالی به پرسش  جا که فرضیه از آن

  د.تحقیق؛ رد، اصالح و یا تایید شون

 هاي فرعی تقسیییم هاي تحقیق به فرضیییه اصییلی وفرضیییهها معموال متناسییب با پرسییشفرضیییه

 ها طرح گردد.شوند و باید در پاسخ به این پرسشمی

 تحقیق ضرورتاهمیت و  .1-2-5

 .شودمی تبیین است، الزم امري تحقیق این انجام دهد نشان که هاییدلیل تحقیق ضرورت در 

 تحقیق ضرورتاهمیت و  دربارة  هایینکته: 

  اي علمی هتحقیق به این پرسش باید توجه شود که تحقیق حاضر تا چه حد به نیاز  اهمیتدر بیان

زگی توانید تاشما میخودش برخوردار است؟ گاه علمی در موضوع گوید و از چه جايپاسخ می

 کرد تان را نیز به عنوان اهمیت تحقیق بیاورید.روي

 ییدضرورت کاربردي و فوري بحث را در جامعه خودتان نیز بیان نما ،تحقیقت ردر بیان ضرو. 

 شود. تواند به عنوان ضرورت تحقیق آوردهدر برخی موارد فقدان و یا ضعف تحقیقات قبلی می 

 . است متفاوت موضوع ذاتی آن ضرورت با موضوع یک دربارة تحقیق اهمیت و ضرورت: نکته

 نجاما زیادي تحقیقات آن درباره اینکه جهت به اما باشد؛ اهمیت با موضوع بسیار یک است ممکن

 نداشته یضرورت موضوع آن درباره تحقیق ندارد، اينتیجه آن تحقیق درباره که دلیل این به یا شده

 باشید. موضوع نداشته یاصلذاتی و  بنویسید و کاري به اهمیت باشد. شما اهمیت موضوع خودتان را

 تحقیق فاهدا .1-2-6

 .شودمی انجام غایت آن به یافتن دست براي تحقیق که است علمی غایت و مقصد 

 تحقیق فاهدا درباره هاییهنکت 

 انجام که است موجود امري تحقیق ضرورت که است این در ضرورت با تحقیق هدف تفاوت 

 .شودمی حاصل تحقیق نتیجه در که است مفقود امري تحقیق هدف اما است، کرده را الزم تحقیق

 پایان  یا ابکت مقاله، تولید بنابراین دارد،  تفاوت تحقیق هدف با آن محصول یا تحقیق ارائه شکل

 .باشد تحقیق هدف تواندنمی نامه

  به تحقیق، هدف بیان ضمن در توانمی باشد داشته کاربردي جنبه تحقیق که صورتی در 

 .کرد آن اشاره کاربردهاي
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 هاي تحقیق، به هدف اصلی)متناسب به پرسش وها و پرسشاهداف تحقیق متناسب به فرضیه 

 شود.هاي تحقیق( مطرح میها و فرضیهفرضیه اصلی( و اهداف فرعی )متناسب به پرسش

  در خود دارند.« بررسی»و « شناخت»جمالت اهداف تحقیق معموالً کلمات 

 

 تحقیق پیشینه .1-2-7

 .شودبررسی می و ارزیابی تحقیق مسئله و موضوع با مرتبط علمی اسناد و مدارک تحقیق پیشینه در 

 :تحقیق پیشینه ارائه روش

به  کم از موضوع با ارتباط میزان ترتیب به موضوع با مرتبط علمی مدارک و منابع از توصیفی فهرستی

-رعایت می زمانی ترتیب هستند، مرتبط موضوع با مقدار یک به که آثاري ارائه درشود )می ارائه زیاد

 (.گردد

 شودمی ذکر است، مربوط تحقیق فرعی یا اصلی پرسش به که اثر مباحث از اجمالی گزارشی. 

 بیان نآ مثبت نقاط نخست مذکور منبع ارزیابی براي .شودمی ارزیابی مربوط مباحث محتواي 

 و رداختهپ پرسش این به اندازه چه تا مذکور اثر) ،شودمی ذکر آن ضعف نقاط سپس گردد ومی

 (است؟ بوده موفّق اصلی پرسش پاسخگویی به در آیا

 شودمی تبیین حاضر تحقیق با شده ارزیابی آثار تفاوت و تشابه هايجنبه. 

 دارند هاییاستیک و خلل چه هانامهپایان و مقاله کتاب، از اعم قبلی آثار که شودمی بیان نهایت در 

ار به بگیرد )الزم است هر یک از آث صورتها کاستی آن رفع براي جدیدي پژوهش است که الزم

 صورت جداگانه نقد شود(

 تحقیق روش .1-2-8

 :تحقیق روش درباره هایینکته

اطالعات،  تحلیل و ارزیابی اطالعات، تحقیق )گردآوري مختلف مراحل شیوه بیان تحقیق، روش بیان در. 1

 .گردد متمایز یکدیگر از( داوري

 روش محقق ولی دارد وجود تحقیق هايبخش از برخی انجام براي مختلفی هايروش کهدرصورتی. 2

 .کند بیان را مذکور روش انتخاب دلیل برگزیده، را خاصی

حلیلی ت روش یا اجتهادي روش یا توصیفی روش مثالً)روش  عنوان ذکر صرف به تحقیق روش بیان در. 3

 و حاضر تحقیق در روش آن تطبیق شیوه روش، آن اجمالی توضیح بر عالوه و نشود اکتفا( توصیفی–

 .شود داده توضیح نیز تحقیق با موضوع روش تناسب دلیل
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 روش ،نمونه جامعه ،آماري جامعه است الزم است آماري کارهاي بر مبتنی که میدانی تحقیقات در. 4

 .شود مشخص ... و آماري تحلیل شیوه ،گیرينمونه

 .تحقیق سازماندهی .1-2-9

 :تحقیق ساختار درباره هایی نکته

 ان دادهنش درختی صورت به تحقیق هايزیر فصل و هافصل نظام و چینش تحقیق، ساختار در . .1

 .شودمی

ابیري همانند توان استفاده نمود: در روش اول از تعروش میساختار تحقیق از دو  درختی بیان براي .2

ي استفاده شیوه کدگذاربخش، فصل، گفتار، الف، ب، ج،.. و اعداد استفاده نمود و در روش دوم از 

 فاده شود.گذاري استدر پایان نامه از روش دوم، شیوة کدمطابق طرزالعمل در دست داشته؛  نمود.

ها یر فصلبلکه سطوح متعدد ز و شود اکتفا هافصل عناوین ذکر به نباید تحقیق ساختار بیان در .3

 نیز ذکر گردد.
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 لرحیماصفحه بسم اهلل الرحمن  -3

 مشابه طرح روي جلد صفحه -4

 تأییدیه هیئت داوران)تصویب نامه( صفحه -5

 صفحه تعهد نامه اصالت اثر -6

 صفحه تقدیم و اهداء)اختیاري( -7

 گزاري)اختیاري(صفحه سپاس -8

 صفحه چکیده فارسی -9

 فهرست مطالب -10

تحقیق،  ینهپیش ،مسئلهبیان  )طرح تحقیق، مقدمه مشتمل است براصلى  متن :پایان نامهمتن اصلى  -11

 ،(روش تحقیقو  تحقیق سؤاالتهاي تحقیق، یا فرضیه فرضیه ضرورت تحقیق،

 هاپیشنهادو خالصه  نتایج فصول اصلى، -12
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 (ضمایمها )پیوست. 13

 فهرست منابع و مآخذ. 14

 ها.ارجاعات و پاورقی. 15

 نامه پایان جلد .1-1-2

 از: اندعبارتشوند، از باال به پایین نوشته می پایان نامهروي جلد  اطالعاتی که بر

 سسه تحصیالت عالیمؤ نشانه )آرم( دانشگاه/. 1

 سسه تحصیالت عالیدانشگاه/ مؤ نام. 2

 دانشکده. 3

 دیپارتمنت. 4

 درجه تحصیلی. 6

 پایان نامهعنوان . 7

 استاد راهنما. 8

 نام دانشجو. 9

 تاریخ تدوین 10

 سفید صفحه .2-1-2

 چنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید آورده شود.بعد از جلد و هم

 اهللبسم صفحه  .3-1-2

 شود.آورده می پایان نامهعد از جلد صفحه ب اولیندر  اهللبسم

 صفحه مشابه طرح روی جلد .4-1-2

 یرد.گهاي روي جلد در این صفحه قرار میها و قلمکلیه مندرجات روي جلد با همان ترتیب فاصله

  نامه( )تصویب داوران هیئت تأییدیه صفحه .5-1-2

اره . شم5. رشته 4. درجه تحصیل 3اسم محصل  .2. آرم دانشگاه؛ 1که: این صفحه شامل نکات است 

 استاد داور .10. استاد راهنما 9 پایان نامه. نمره 8 . تاریخ جلسه دفاع7 پایان نامه. عنوان 6 دانشجوي

 اثر اصالت تعهد صفحه  .6-1-2

هاي علمی اعالم در این صفحه دانشجو تعهدش را نسبت به مراعات نمودن قواعد تحقیقی و عدم سرقت

برخورد قانونی خواهد با مؤلف میدارد. در صورت اثبات هر گونه تخلف در هر زمان، مؤسسه تحصیلی 
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 داشت.

 )اختیاری( ءاهدا و تقدیم صفحه .7-1-2

 کند.خود اهدا می موردعالقهافراد مهم و تحقیق خود را به  ، محققدر این صفحه

 )اختیاری( گزاریسپاس صفحه .8-1-2

 کند.می گزاريسپاس ،اندنقش داشته پایان نامهگیري ن صفحه، محقق از کسانی که در شکلدر ای

 چکیده  .9-1-2

بیان  کلمه 500در  حداکثراقل کلمات ممکن و است که آن را با حد پایان نامههاي چکیده، فشرده کل یافته

لب در ذکر چند مط شود.قرار داده می، ولی قبل از تحقیق شودنوشته می پایان نامهچکیده بعد از  کند.می

 از: اندعبارتمطالب  و آنضرورى است  پایان نامهچکیده 

 .ج(یها )نتامجموع یافته. 4 روش تحقیق .3 اصلی تحقیق سؤال. 2 معرفی موضوع تحقیق. 1

 هاکلیدواژه تذکر:

 باشند. اکثر پنج کلمهحدها کلیدواژه -

رتباط با موضوع تحقیق ااند که بیشترین کاربردي و متداول در تحقیقها از جمله اصطالحات کلیدواژه -

 .داشته باشند

 مطالب فهرست .2-1-10

د ندگرعکس میتمام عناوین اصلی و فرعی موجود در متن تحقیق، منیعنی فهرست مطالب  ،بعد از چکیده

 د.نگیرها قرار می، اشکال و سایر فهرستهاچنین فهرست جدولو هم

 باشد:مطالب رعایت نکات ذیل الزم میست در فهر

 شوند.ر، تقدیم و چکیده( ذکر نمیتقدی) پایان نامههاي اولیه در فهرست مطالب صفحه. 1

 د.شواوین، شماره صفحه آن نیز آورده میدر مقابل هر ردیف از عن. 2

 د.نباشمطابق متن  در اوینعنبا باید شوند آورده میفهرست مطالب  اوینی که درعن. 3

 ورد استفاده شود. خودکاررعایت موارد فوق، از فهرست  منظور به. 4

 نامه پایان اصلی بدنه .2-1-11

 گیرد:دربر میهاي زیر را شود که بخشگنجانیده می پایان نامه، اصل در این قسمت
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 مقدمه .2-1-11-1

در بردارنده  نیاز است و هاآنت که براي ورود به متن دانستن مقدمه ناظر به متن و بیانگر مطالبی اس

 باشد:هاي زیر میقسمت

هداف ا( ه اهمیت و ضرورت تحقیق (دتحقیق  هايفرضیه (جتحقیق  هايسؤال (ب مسئلهبیان  الف(

 ساختار تحقیق. (حروش تحقیق  (ز پیشینه تحقیق (و تحقیق

 فصول اصلی تحقیق .2-1-11-2

فرعی به شرح زیر تدوین  ها عناوینآنگردد و بعد از آغاز می هافصلها و از بخش پایان نامه معموالً

 ها از روش کد گذاري استفاده شود.بخشها و زیرگردد، در ترتیب بخشمی

 است. 2فصل  1از بخش  11از بخش  2زیربخش  بیان کننده 2-11-1-2مثال: 

 بنديالزم در عنواننکات  .2-1-11-3

آوري شده اي اطالعات آن جمعاست که به روش کتابخانهتی مناسب فوق براي تحقیقا هايبنديفصل. 1

شود، نظر استاد راهنما معیار آوري میکه اطالعات آن به روش میدانی جمع یباشد؛ ولی در تحقیقات

 باشد.می

دو مبحث  اگر در زیرمجموعه فصل اول مثالًعناوین توازن برقرار گردد. در صورت امکان در تکرار . 2

هم  مبحث سوم اضافه شدنفصل دوم هم دو مبحث بیان شود؛ هرچند که وعه مجمزیر ، درشده استبیان 

 اشکال ندارد.

صل اول اگر ف مثالً ازن برقرار گردد؛، از نظر حجم، نیز توپایان نامههاي چنین بهتر است بین فصلهم. 3

 صفحه باشد. 20هاي دیگر نیز در حدود صفحه باشد فصل 20

مجزا از هم  امالًقابل تقسیم به مطالب ک پایان نامهکه مباحث  زمانی الزم است« بخش»از عنوان استفاده . 4

 .باشد

( تکمیل styles) هادر مرحله شروع تنظیمات استایل پایان نامهبندي یا ساختار : در قسمت فصل1تذکر 

 شود.

 یان نامهپابندي ساختار  (headingو هیدینگ ) نرمال( شامل متن styles) هااستایل تنظیمات: 2تذکر 

 .شودمی

 فرض خارج شود.نویسی از حالت پیش پایان نامهها مطابق هدایت این آیین : هیدینگ3تذکر 
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 گیرينتیجه .2-1-11-4

مده حقیق آتمطالبی که در اي از متن است و محقق پس از بیان خالصهگیري نیز ناظر به بندي و نتیجهجمع

که در ت، بلنیس پایان نامهگیري خالصه . البته باید توجه داشت که نتیجهپردازدگیري نهایی میبه نتیجه

 هاي مربوط است.شده و اثبات یا عدم اثبات فرضیهمطرح سؤاالتحقیقت پاسخ به 

 آوري نو. 1-4-11-1-2

 .از تحقیق بپردازدهاي جدیدش آوري الزم است که پژوهشگر به یافتهدر نو

 )ضمایم( هاپیوست  .2-1-12

ولی در  ،ستاو هر چیزي که وجود آن در تحقیق الزم  ها، گرافهالاز تصاویر، جدو اندعبارتها پیوست

نظمی متن در داخل متن باعث عدم تناسب و بیداخل متن جاي مناسبی براي آن وجود ندارد و آوردن آن 

 شود.می

 شوند.بعد از بدنه تحقیق قرار داده می هاپیوست

 مآخذ و منابع فهرست  .2-1-13

 هاآنحقیق از محقق باید تمامی منابعی را که در ارجاعات ت .فهرست منابع است پایان نامهآخرین جزء یک 

هم تفکیک  مختلف نوشته شده از هايبع باید منابعی که به زباناستفاده شده معرفی کند. در فهرست منا

 منابع براساس حروف الفبا با توجه به تخلص/فامیلی نویسنده ترتیب گردد. و شوند

 نحوة نگارش و ترتیب فهرست منابع .2-1-13-1

ابع فارسی ر نویسنده و سایر مشخصات آورده شده و متعاقب آن منذکبدون فهرست منابع و  در صدرِ قرآن

 .شودهاي دیگر آورده میو بعد منابع عربی و زبان

 منابع و مآخذفهرست 

 محل نشر، ،که کتاب ترجمه باشد(نام مترجم )درصورتی تخلص نویسنده، نام نویسنده. نام کتاب، کتاب:

 چاپ، تاریخ نشر. مثال: نوبتناشر، 

 ش.ه. 1386اول،  چ ،یتهران، نشرن شناسی، ترجمه حسن چاوشیان،گیدنز، آنتونی. جامعه

موسسه تحصیالت  نام دانشگاه یا نامه،عنوان پایان تخلص نویسنده، نام نویسنده. نامه(:پایانپایان نامه )

 عالی، نام دانشکده، تاریخ نشر. مثال:

یوسفی، نیما. موانع توسعه سیاسی در افغانستان، پایان نامه دوره لیسانس، موسسه تحصیالت عالی 

 ش..ه 1392 ناصرخسرو،
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که مقاله ورتیم )درصنام مترج ،«عنوان مقاله»تخلص نویسنده، نام نویسنده.  ها یا نشریات:مقاله در مجله

 نام نشریه، شماره نشریه، تاریخ نشر. مثال: ترجمه باشد(،

 1392، حمل 78شماره  نامه عدالت،، ماه«المللیهاي بینمبانی مصونیت سازمان» ابراهیمی، محمدعلی.

 ش..ه

ال سه، نام نویسنده. عنوان چپتر، دانشکده محل تدریس، تخلص نویسند چپترهای درسی(:ها )جزوه

 مثال: تحصیلی.

 اسی موسسه تحصیالتدانشکده حقوق و علوم سی مظفري، محمدحسین. تاریخ تحول دولت در اسالم،

 .ش.ه 1392سال تحصیلی  عالی ناصرخسرو،

 ال:مث تخلص نویسنده، نام نویسنده. عنوان مقاله، سال انتشار، آدرس سایت. های اینترنتی:سایت

 1381پاییز  المللی کاال و حقوق مدنی ایران،نآثار فسخ در کنوانسیون بیع بی حیاتی، علی عباس.

 www.isu.ac.ir،ش.ه

ا سازمانی که آن مشخصات نویسنده، نام مجله ی جايبهنویسنده مشخص نداشته باشد،  ،مقاله کهدرصورتی

 شود.نموده است، نوشته می ارائها اطالعات ر

 نکات الزم راجع به فهرست منابع .2-1-13-2

 .آورده نشودنویسنده تداي نام ... در ابو اهللآیتین و القابی نظیر دکتر، انجینر، آقا، خانم، استاد، ذکر عناو. 1

نوشته شده و  آورندگان اثري، دو یا سه نفر باشد، نام نفر اول به ترتیب تخلص و نامتعداد پدیداگر . 2

 مثال: .شودمیبه صورت نام و تخلص نوشته مشخصات افراد دیگر 

 چی، دفتر نشر فرهنگ اسالم تهران، مد حکیمی و علی حکیمی. الحیات،حکیمی، محمدرضا، مح       

 .ش.ه 1380، سوم

شود و به می اول به ترتیب تخلص و نام ذکر آورندگان بیش از سه نفر باشد، فقط نام نفرچنانچه پدید. 3

 شود؛ مثال:اضافه می« اندیگر»دنبال آن عبارت 

 .ش.ه 1370چ دوم، دارالکتب االسالمیه، و دیگران. تفسیر نمونه، تهران،ناصر شیرازي، مکارم 

نده، آورنام پدید جايبهشد، در این صورت اثري سازمان، مؤسسه یا چیزي مانند آن با اگر پدیدآورنده. 4

 شود؛ مثال:نام مؤسسه قرار داده می

 ، وزارت عدلیه،کابل ،هاي احزاب سیاسی افغانستانها و اساسنامهمرامنامه وزارت عدلیه افغانستان،

http://www.isu.ac.ir/
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 .ش.ه 1385 چ اول،

ناشر  ود و اگرشباشد، به جاي نام و تخلص نویسند ]بدون نام[ نوشته میدر صوتی نام نویسنده نامعلوم . 5

 تا[بی]اشد اگر تاریخ نشر مشخص نب نا[؛شود ]بینوشته می ][ کروشه ناشر داخل جايبهشخص نباشد، م

 شود.جا[ نوشته مینشر مشخص نباشد ]بی و اگر جاي

د.شوفهرست منابع باید به ترتیب الفبایی تنظیم . 6



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 نکات فنی پایان نامهارجاعات و 

 هاپاورقی و ارجاعات  .1-3

ابع دیگر نقل شود. مراد از ارجاعات، آدرس مطالبی است که از منیه ارجاعات در پاورقی گنجانده میکل. 1

 شده است.

 شود. ذکر که از دیگران مورد استفاده قرارگرفته، کلیه مطالبیمنبع و مأخذ باید  پایان نامهدر . 2

، یک رفتگیمتن با داخل از و یا به صورت نمایان  «» ومهیگعالمت هاي مستقیم یا در داخل نقل قول. 3

 شود. نوشته« 12»با فونت و و یک سانتی متر از چپ  از راستسانتی متر 

 شود. کرمشخصی ندارد و باید منبعش در پاورقی ذ عالمتمستقیم باشد، نقل قول غیر کهدرصورتی. 4

ا ذکر بتخصصی و ترکیبات خارجی  هايواژههاي خاص، نام اصطالحات، نحوه خواندن یتوضیح بعض. 5

 شماره یا عالمت در پاورقی درج شود.

اي شمارهشده است، بر روي آخرین حرف کلمه نقل از نوشته که به آن نیاز هرجاییبراي ارجاعات، در . 6

منبع مورد نظر  شناختیکتابین همان صفحه، با ذکر آن شماره، مشخصات شود و آنگاه در پایگذاشته می

 شود:معرفی میبه صورت زیر 

  به یس پانو آن در باید مشخصاتاستفاده قرار گیرد، هرگاه اثري براي اولین بار مورد

 .210، ص  1،1387ج فلسفه تاریخ، مطهرى، مرتضى :دشومیذکر این صورت 

 در انگلیسى  «همان»، در پانویس از کلمه فاصله از همان منبع استفاده شوددون اگر ب(
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Ibid) 135همان، ص  مانند؛ شودمى استفادهشماره صفحه  و. 

  نگلیسى ا)در  «پیشین»نویسنده،  تخلصنام و بعد از شود  ارائهاگر همان منبع با فاصله

op.cit.) 85ص  ،پیشین ؛مرتضى مطهرى مانند؛ شودشماره صفحه ذکر مى و. 

 در  همان :نویسماگر همان منبع با همان جلد، همان صفحه دوباره ارائه شود فقط مى(

مرتضى  دمانن؛ گیردبه دنبال آن هرگز شماره صفحه یا جلد قرار نمى و (ioccitانگلیسى 

 مطهرى، همان.

 نام ثر،او عنوان  نویسنده و تخلصنام ده ترجمه باشد، بعد از ذکر اگر منبع مورد استفا 

گردد. شماره صفحه ذکر می سال چاپ و شود و سپس شماره جلد وآورده می مترجم

 ص ، 1370، 1ج تئوري اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحانی، ، دومینیک سالواتوره،مانند

120. 

 شد در باشود و اگر تخلص و نام ص باشد بدون )،( ذکر میلمنبع پاورقی: اگر نام و تخ

 شود.این صورت با )،( ذکر می

 فرض ورد خارج شوند.ها: از حالت نما یا پیشاعداد پاورقی 

 باشند. 12ها اندازه اعداد و فونت پاورقی 

 گیرد:یماز این مسیر صورت  تذکر: خط پاورقی در فارسی در باید طرف راست باشد. تغییر خط پاورقی

 (footnotes( بعد از نمایش تب )references( ،)show notesو سربرگ ) (view( ،)draftسربرگ )

ست توان تعیین کرد که خط طرف را( میctrl+R( انتخاب شود و با )footnote separatorگزینه )

 باشد یا چپ.

 از منبع دیگر تفکیک شود.« ؛»با  هر منبعشود باید نانچه یک مطلب از چند منبع نقل چ. 7

 شوند.می ااز هم جد «-»صفحه اول و صفحه آخر با  ،در چند صفحه پیاپی وجود دارد اگر مطلبی. 8

 شوند.از هم جدا می« ،»دارد صفحات با  وجود نا پیاپیدر چند صفحه  یاگر مطلب. 9

زي به اطالع باشد که چی اگر نیاز هر دلیلیشوند بلکه به ا تنها براي ارجاعات استفاده نمیهپاورقی. 10

 توان آن را در پاورقی آورد.آوردن آن در متن مناسب نیست، می ولی ،خواننده برسد

 :دنشومیذکر  ورقیپاارجاعات و هاى مختلف نمونه اینجادر 

 .42ص  ،1377 ،1ج اصول کافی، ،محمد کلینی با یک نویسنده: ارجاع کتاب. 1

 .77 ص، 1373قرآن کریم، تفسیر  ،نعمانی محمد سعیدتسخیري و  محمدعلی با دو نویسنده:ارجاع . 2
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شناسی تفسیر وشر ،، مجتبی روحانی رادعزیزي کیابابایی، غالمعلی  اکبرعلیبا سه نویسنده:  ارجاع. 3

 .261ص ، 1369قرآن، 

 .79 ص، 1387 ،2ج  تفسیر نمونه، ،ناصر مکارم شیرازي و دیگران با بیش از سه نویسنده: ارجاع. 4

 .20ص  ،1385 آشنایی با سازمان کنفرانس اسالمی، ]بدون نام[، بدون نویسنده: ارجاع. 5

 .21ص ، 1377 ،1ج  ،علوم قرآن، و معارف قرآنی تثقاف مرکز :نویسندهسازمان به منزله ارجاع به . 6

، 1367، رندخاکاسان، ترجمه شکرا... عبدالرحمان بدوي، فرهنگ کامل خاورشن ترجمه یک اثر:ارجاع به . 7

 .235ص 

 چینیحروف و تایپ  .3-2

 .شود تایپ شکل یکباید به  پایان نامهمتن تمامى . 1

 .گردد داريایر تزئینات به دور متن خودو س چوکاتاز گذاشتن . 2

طر اولش سها رفتگی شروع شده و بقیه پاراگرافاولین پاراگرافِ زیرعنوان از آغاز سطر بدون فرو. 3

 .دنباشداشته فرورفتگی  space 5همواره به اندازه 

ده در مورد این قاعگردد. البته پایان یافتن مطالب هر فصل، فصل بعد از صفحه بعد آغاز میدر صورت . 4

 گردد.مبحث یا گفتار رعایت نمی عناوین مباحث با

 شود.شروع می ششمو عنوان کلی از خط  صفحه اول هر فصل. 5

تمام  محدوده خطوط متر سطرها تایپ گردد وسانتی 15/1و با فاصله  14ا فونت ب نامهپایان متن . 6

 صفحات باید یکسان رعایت شود.

 ل باشد.تواند مطابق دلخواه محص، تقدیم، تقدیر و تشکر میاهللبسمهاي صفحه الخطرسم. 7

 5/2ایینی و پ باالیى تا لبه. فاصله خطوط باشدمتر یسانت 5/3فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه . 8

ها، فهرستکسها، عها در مورد جداول، نقشهاین محدودیت باشد.متر یسانت 2تا لبه چپ صفحه  وسانتیمتر 

 ها، اشکال و غیره نیز باید رعایت گردد.

 پایان نامهجدول راهنمایی تایپ 

 اندازه نوع قلم نوع متن

 B Jadid 18 (هافصلاول )عنوان 

 B Titr 16 عنوان دوم

 B Traffic 15 عنوان سوم

 B mitra 14 عنوان چهارم
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 B Lotus 14 فارسی متن اصلی

 B Badr 14 متن اصلی عربی
 13 نازک Lotus نقل قول

 Times New Roman 14 متن اصلی انگلیسی

 14 سیاه ایتالیک B Lotus مطالب مهم متن اصلی
 B Lotus 12 پاورقی فارسی

 B Badr 12 پاورقی عربی

فارسی  هايفونتاز سایر ا استاد راهنم مشاورهبا د توانمیپیشنهادي است و دانشجو  الذکرفوق هايفونت تذکر:

 استفاده نماید.

 گذارىشماره .3-3

 و« یه هیئت داورانتأیید»، «تعهد نامه اصالت اثر» ،«تقدیم»، «اهللبسم»، «پایان نامهعنوان »صفحات . 1

شماره با حروف ابجد )الف ی ب...(« هافهرست»و « چکیده»شوند. صفحات میگذارى نشماره «قدردانى»

 یابد.امه مىشود و تا آخرین صفحه ادگذارى با اعداد از اولین صفحه مقدمه آغاز مىد. شمارهشوگذارى 

 درج گردد. صفحاتباید در وسط پایین  صفحات شماره

دد یک عمستقل و از  طوربهصفحات ضمایم  شوند.گذاري میبا حروف ابجد نام پایان نامهضمایم . 2

 شود. گذارىشماره

؛ به عنوان شودگذاري می، شمارهجه به ضمیمه مربوطوموجود در هر ضمیمه نیز با تکال و جداول اش. 3

 الف( -2جدول شود: )مثال دومین جدول در ضمیمه الف به این صورت نوشته می


