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 مهمقد
نامه یا رسااله، ششاانایی دانشاا ویان با نحوۀ نگارن و تنطیم مطالب یو مولااوـ علمی ا پایان یکی از اهداف ارائه

 ای کامل همراهینامهتواند شما را تا رسیدن به پایانشده و می ای نگاشتهپژوهشای اساتا این راهنما به شیوۀ ساده

های الزم برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلی مربوطه است و باید عنوان بخشای از فعالیتنامه بهکندا پایان

 طور منطقی و علمی نگاشته شودا به

و باال بردن دقت و کیفیت ارزشاایابی شنها، الزم ها و رسااالهها نامهمنطور و برای ای اد هماهنگی میان پایان بادین

های گوناگون نامه، تمامی بخشاساات دانشاا ویان، کلیۀ لااوابر و مقررار  یل را به دقت مطالعه و مطابق شاایوه

ین اای را که از استانداردهای تعیین شده در یا رساله نامهنامه را تدوین و ارائه کنندا بدیهی است دانشگاه، پایانپایان

 راهنما برخوردار نباشد، نخواهد پذیرفتا

 نامهساختار پایان
 باشد:صورر  یل ترتیب صفحار به

  ا عنوان فارسی 1
 ا بسم الّله الرحمن الرحیم 2
 تعهد اصالت، نشر و حقوق مادی و معنوی اثر ا  3
 نامها تصویر برگۀ ارزیابی پایان 4
 ا تقدیم )اختیاری( 5
 )اختیاری(ا سپاسگزاری  6
 ا چکیدۀ فارسی 7
 هاکلیدواژها  8
 فهرست مطالبا 9

 )بدنه تحقیق( ا متن اصلی 11
 و پیشنهادها نتایج پایانیا  11
 نامه(ا فهرست منابع )کتاب 12
 عنوان عربی ا  13
 چکیدۀ عربیا  14
 ا چکیدۀ انگلیسی 15
 ا عنوان انگلیسی  16

 های باال به شرح  یل است:قسمت تولیح
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 فارسی عنوان -1
صااورر متر بهسااانتی 4نامه عنوان فارساای اساات که در شن شرم دانشااگاه به طول و عر  اولین صاافحه پایان -

 متر باشداسانتی3که فاصلۀ لبۀ ابتدایی شن از باالی صفحه طوریچین قرار گیرد؛ بهوسر

د شودا مربوط قی« گرایش»و پس از شن « رشته»و  یل شن « نامۀ کارشناسی ارشد یا دکتریپایان»سپس عبارر  -

نامه، نام اساتاد)ان( راهنما، نام اساتاد)ان( مشااور، نام دانش و، سال و ماه دفاـ پایان در ساطرهای بعدی، عنوان

 (1ه شماره نمونچین باشدا )درج گرددا تمام مندرجار روی جلد باید وسر

ید برای اسات شودانوشته می مثل جناب شقای، سارکار خانم، دام عزه، زید عزه و ااا ینام اساتاد بدون  کر القاب -

 ابالمانع استقبل از اسامی اساتید « االسالم والمسلمینح ت»، «االسالمح ت» کر  و ملبس حوزوی

 الرحمن الرحیم الّلهبسم  -2
 درج شودا  36پر رنگ و سایز   IRZARبا فونت چین، بدون کادر تزئینی و در وسر صفحه صورر وسربه -

 گیرداقرار می فرددر صفحه  (به صورر پشت و رو چاپ کاغذی در صورر)این صفحه  -

 ، نشر و حقوق مادی و معنوی اثراصالتگواهی  -3
 شودا نوشته می 15سایز   IRLotusبا فونت  (4نمونه شماره ) متن گواهی -

دانشگاه قرشن و حدیث و » نام «دانشگاه قرشن و حدیث» نامبه جای دانشا ویان اصافهان؛ برای  «ب»بند در  -

  درج گرددا Boldصورر به 13سایز  IRZARبا فونت « دفتر تبلیغار اسالمی شعبه اصفهان 

 اشودمتن گواهی توسر دانش و پس از پرینت امضاء می -

 نامهپایان تصویر برگۀ ارزیابی -4
از شود و نیبه دانشا و ارائه میها نامهاز ساوی امور پایاننامه صاحافی پایان جهتو بعد از دفاـ  برگه ارزیابی -

  داای به این قسمت اختصاص دهدانش و صفحه نیست

 تقدیم -5
 کندا ییم متقدای قائل است، ها احترام ویژهدر این صفحه، دانش و تحقیق خود را به فرد یا افرادی که برای شن -

 این صفحه اختیاری استا -
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 شودا نوشته می Boldصورر به 15سایز  IRZARبا فونت « تقدیم به:»کلمه  -

 گزاریسپاس -6
ویژه استادان راهنما و مشاور و مراکز علمی و غیرعلمی مختلف و در این صافحه دانشا و از استادان خود، به -

مند و نگارن تحقیق از همکاری و خدمار ایشااان بهره طور کلی هر شااخح حقیقی یا حقوقی که در تدوینبه

  کنداشده است، سپاسگزاری می

 ی استااین صفحه اختیار -

 شودا نوشته می Boldصورر به 15سایز  IRZARبا فونت « گزاری:سپاس»کلمه  -

 چکیدۀ فارسی -7
ا پاسخ 2چیست؟ ا مسئله 1نامه و پاسخگوی سه پرسش است: طور کلی چکیده، شامل نکار کلیدی پایانبه -

 ا رون دستیابی به نتایج چه بوده استا3کدام است؟ 

چکیده باید مشاتمل بر مطالب زیر باشاد: بیان مولوـ در یو جمله، هدف تحقیق، دامنۀ تحقیق، نوـ منابع  -

ای از مباحث، بخشاای از نتایج تحقیق، و واژگان ای گذرا به عناوین مولااوعار و فشااردهمورد اسااتفاده، اشاااره

 اکلیدی

روشاانی بیان کند و االمکاان از کلماار و عبااراتی اسااتفاده شااود که محتوا و گزارن را بهدر چکیاده حتی -

 کنندۀ اصل مولوـ باشدامنعکس

از  و شودمیها، نتایج و پیشنهادها تأکید ها و فرلایهدر چکیده بر اطالعار تازه، اصاطالحار جدید، نطریه -

 اگرددنامه خودداری میپایانمربوط به  کر منابع و درج مشخصار 

 شیداافزون بر چکیدۀ فارسی، برگردان شن به زبان عربی و انگلیسی نیز لروری است که در پایان تحقیق می -

 شودانوشته می Boldصورر به 15سایز  IRZARبا فونت  «چکیده»کلمه  -

 واژه 251بدون پاراگراف بندی حداکثر با  در یو صاافحه  و 15نازک، سااایز   IRLotusبا فونت متن چکیده  -

  داشومیتنطیم 
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 هاکلیدواژه -8
 شودانوشته می Boldصورر به 15سایز  IRZARبا فونت  «هاکلیدواژه»کلمه  -

هد بخوای که اگر فرد یدهند، به طوریرا تشکیل م نامهپایاناست که پایه و اساس  یشاامل کلمات هاهکلیدواژ -

یابد از طریق جساات و با این کلمار به  مطالب سااایر مقاالر در همان حوزه دسااتبه مطالب داخل مقاله یا 

شاود یبا حروف کوچك درج م یاساتا در انگلیس یواژه، بااه ترتیاب الفباای 7-5شااامل   برسدامقصود خود 

 (ا ها بزرگ استکه حرف اول شن یخااص و کلمات ی)مگار در ماورد اساام

 گیرنداچکیده قرار میصفحه  یل ها در کلیدواژه -
 

 مطالب فهرست -9
شودا به طوری که حتمًا به اصل مطلب در میاستخراج به صورر خودکار  wordافزار فهرسات مطالب از نرم -

به طور خودکار به متن و عنوان  ،کلیو کردن روی عنوان در فهرساات مطالبدوبار متن هایبر لینو باشااد که با 

 (5)نمونه شماره  مربوطه در صفحه مورد نطر منتقل شودا

قبل  از متن )همراه با درج نشانی محل قرار و فرعی عناوین اصالی ها و مطالب شاامل عنوان فصالفهرسات  -

 ها در متن( استاگرفتن شن

با فونت  چینصورر راستچین بهدر سمت راست و شماره صفحار در سمت چپ با نقطه هاعناوین فصال -

IRLotus   شوداشورده می  51پر رنگ سایز 

ورر صچین بهسانت تورفتگی در سمت راست و شماره صفحار در سمت چپ با نقطه با نیم عناوین اصلی -

 شوداشورده می  51نازک سایز   IRLotusبا فونت  چینراست

ساامت راساات و شااماره صاافحار در ساامت چپ با سااانت تورفتگی در با یو  زیرم موعه عناوین اصاالی -

 شوداشورده می  51نازگ سایز   IRLotusبا فونت  چینصورر راستچین بهنقطه

 چیندیگر عناوین با یو و نیم ساانت تورفتگی در سامت راسات و شاماره صاافحار در سمت چپ با نقطه -

 شوداشورده می  51سایز نازک و   IRLotusبا فونت چین صورر راستبه



5 

 کر ( هاچکیدهعناوین فارساای، عربی و انگلیساای و  سااپاسااگزاری، در فهرساات مطالب، عناوین )تقدیم، -

 شودانمی

نامه قرار های اختصاااری )در صااورر نیاز( که به دنبال متن اصاالی پایانمراجع، لاامایم، جداول و نشااانه -

 شودامیها در فهرست مطالب شورده گیرد، به ترتیب و با عنوانی م زا از فصلمی

 شودادر فهرست مطالب شورده می سطحچهار  کثر تاحداعناوین شماره  -

 بدنه تحقیق -11
ل شود و فصتنطیم می« فصل»تر از عنوان ، عام«بخش»در صورر داشتن چند بخش کلی در تحقیق، عنوان  -

 گردداکلیار و مفاهیم با عنوان فصل اول قبل از بخش  کر می

کند، رعایت همۀ نکار اساات و نگارنده سااخن اصاالی خود را در شن بیان می تحقیقدر متن اصاالی که بدنۀ  -

رود، الزم اسااتا پرسااش، فرلاایه، تحلیل متکی بر اتقان ها به کار مینامهعلمی و پژوهشاای که در تدوین پایان

ها و نطم و شنگیری از های پیشین و نتی هها، ارجاـ به منابع معتبر، تکیه بر پژوهشعلمی و نوشوری، دّقت در نقل

  ترین این نکار هستندااز مهمها ها و عنوانفصلساختاربندی مناسب 

رای و کلی ان ام تحقیق و ارائه پیشنهادهایی ببازده اثر و دستاورد نهایی  شامل که  نتایج پایانی و پیشنهااهها -

بدون  ،بیشتر در شن زمینه است استای تحقیقاررهنمودهایی در ر و احیاناً / رساله نامه حل مسئله مورد بحث پایان

 شوداعنوان فصل در شخر بدنه تحقیق شورده می

 گذاریبندی و فاصلهحاشیه 11-1
متر استا این حاشیه باید در سانتی 2متر و حاشیه سمت چپ سانتی 3های سمت راست، باال و پایین حاشیه -

 نامه رعایت شوداسرتاسر پایان

 ام از نیست (Header)سرصفحه و عالئم دیگر در کادر استفاده از  -

 باشدامتر سانتی 1221 نامهها در تمامی متن اصلی پایانفاصلۀ سطرحداکثر  -

 سطر باشدا 24حداکثر و  21حداقل تعداد سطرها در هر صفحه  -

 اتر و از صفحه فرد شروـ می شودسه سطر پایینهر فصل  -
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 باشدا Wordافزار نرم Pt24برابر  قبلبا متن  عناوین اصلیفاصلۀ  -

 است و با متن بعد، فاصله نیاز نداردا Pt12با متن قبل برابر  فرعیفاصله بین عناوین  -

 است و با متن بعد، فاصله نیاز نداردا Pt6با متن قبل برابر فرعی عناوین زیرم موعه  تمامی فاصله بین -

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده 11-2
برای  و 15نازک، سایز   IRLotusنوـ قلم مورد اساتفاده در تمامی متن یکنواخت و برای فارسای و عربی قلم  -

 باشدا  15نازک، سایز  Arialانگلیسی قلم 

 نامه مطابق جدول زیر تنطیم شود:های مختلف پایاناندازه و نوـ قلم مورد استفاده در بخش -

 اندازه نوع قلم نوع متن

 IRTitr  22 عهوان فصل
 16 برجسته IRZar تیترهای اصلی
 15 برجسته IRZar تیترهای فرعی

یرمجموعه تیترهای فرعی  14 برجسته IRZar ز
 15 نازک IRLotus متن چکیدۀ فارسی 

 15 نازک IRLotus نامه/رسالهمتن پایان
 15 نازک Mosawi/  نازک IRLotus متن نقل قول مستقیم
 14 برجسته IRLotus عهوان جدول یا شکل

 - نازک IRLotus متن جدول
 12 نازک IRLotus پاورقی فارسی

 12 نازک Arial پاورقی انگلیسی

 15 نازک IRLotus  /Arial انگلیسی/ عربیو فارسی  و مآخذفارست مهابع 
 15 نازک IRLotus چکیده عربیمتن 

 15 نازک Arial چکیده انگلیسیمتن 

 گذاریشماره 11-3

 گذاری صفحاتشماره 11-3-1

  به صورر جدول زیر ان ام می شود:نوـ م زا  سهبه گذاری صفحار شماره -

 اخواهد بود 14سیاه سایز  IRLotusمتر از پایین صفحه و با فونت سانتی 5/1شمارۀ صفحار با فاصله  -
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 گذاریشیوه شماره صفحه
 بدون شماره عنوان فارسی

 شمارهبدون  بسم الّله الرحمن الرحیم
 بدون شماره «تمام حقوق این اثر، متعلق به دانشگاه قرشن و حدیث استا»

 بدون شماره )بعد از دفاـ( نامهتصویر برگه ارزیابی پایان
 الفبا تقدیم

 الفبا سپاسگزاری
 الفبا چکیده فارسی

 الفبا فهرست مطالب
 (1شغاز شماره به صورر عدد ) شغاز متن اصلی 

 ادامۀ اعداد پیشنهادهانتایج پایانی و 
 ادامۀ اعداد فهرست منابع )کتابنامه(

 ادامۀ اعداد (داول و نمودارها)جها، پیوست
 بدون شماره چکیدۀ عربی
 بدون شماره عنوان عربی

 بدون شماره چکیدۀ انگلیسی
 بدون شماره عنوان انگلیسی

 هاها، شکلها، جدولها، فصلگذاری عناوین بخششماره 11-3-2
که شماره فصل در سمت راست و زیرفصل و طوریشوند؛ بهگذاری میها به عدد شمارهفصالها و زیرفصال -

 عناوین، بعد از شن شورده شود؛ 

 استا  فصل اول، عنوان سوم اصلی، زیر عنوان چهارم، بخش فرعی پن مبیان  5-4-3-1مانند  -

-  
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گذاری شمارههر بخش جدا شماره گذاری در این صورر نامه یا رساله دارای بخش باشد، که پایاندرصاورتی -

 شودامی

ر چهار رقم اساتا استفاده از حروف اب د برای پن مین بخش فرعی زیرعنوان در ها حداکثحّد م از شاماره -

 انامه بالمانع استپایان

ا شودگذاری میشماره در داخل پارانتز صورر فوقبهها نیز ها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاری شکلشماره -

 شودانوشته می(« 11ا  3شکل )»صورر بهدهمین شکل فصل سوم ر مثاًل د

 صااوررساومین جدول به« ب»گرددا برای مثال، پیوساات میگذاری ها با حروف الفبای فارساای نامپیوسات -

 شودانوشته می(« 3جدول )ب ا »

 پانوشت 11-4
نویس در صورر زیرتوان بهعبارر یا واژه به تولایح خاصی نیاز داشته باشد، تولیح را می که یودرصاورتی -

صورر کوچو در باال و سمت ای که بهواساطۀ شامارهصاورر، عبارر یا واژه بههمان صافحه ارائه نمودا دراین

 شوداگیرد، مشخح و در پانوشت، تولیح مربوط به شن شماره ارائه میچپ شن قرار می

 گرددا شید که شمدنش در متن، موجب گسستگی رشتۀ سخن از اصل مطلب میپانوشت مواردی می در -

 پانوشت هر صفحه باید در پایین صفحه بیایدا -

 شوداشغاز  1صورر مستقل و با شمارۀ های پانوشت در هر صفحه بهشماره -

 کند:ر را پیدا میهای زیهای فصل و وصل حالتبا نشانهمقایسه  جای شماره منبع در متن در -

الفا اگر به تمام جمله مربوط باشااد، پس از نشااانۀ پایان جمله )نقطه، نشااانۀ پرسااش یا نشااانۀ تع ب( قرار 
 گیردامی

 گیردابا اگر فقر به کلمه یا عبارر شخر جمله مربوط باشد، پیش از نشانۀ پایان جمله قرار می
های نقل قول یا داخل قاّلب مربوط باشااد، بیرون از این جا اگر باه تماام مطاالب داخل پرانتز یا داخل نشااانه

 گیرداها قرار مینشانه
 گیرداهای یاد شده مربوط باشد، درون شن نشانه قرار میدا اگر به شخرین کلمه یا عبارر داخل نشانه

 تنظیم پانوشت  شیوۀ 11-4-1
یم: -  (41 کر اسم سوره: شماره شیها مثاًل ) سوره احزاب: شیه  قرآن کر
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 شماره صفحهاا شماره جلدا (ایتالیو) عنواننام خانوادگی نویسنده، نام نویسندها  کتاب: -

 ا231ا ص3جا الکافیکلینی، محمد بن یعقوبا مثال: 

: (پیاپی)سال نشر شماره عنوان م لۀ علمی اداخل گیومه عنواننام خانوادگی نویسانده، نام نویساندها  مقاله: -

  انتهاا هصفح هشمار -شمارۀ صفحۀ ابتدا 

 88علوم قرشن و حدیث  ا«اولیه از دیدگاه گرگور شااوئلر یماهیت منابع جوامع روای»نیل ساااز، نصااررا مثال: 

 ا133-164(: 1391)

 نام خانوادگی نویسنده، نام نویسندها عنوان پایان نامه)ایتالیو(ا مقطع و رشته، دانشگاه: سال نشرا نامه:پایان -

کارشاناساای ارشاد رشااته علوم قرشن و حدیث، دانشااگاه علوم  اگستتره مموزه های شرتتریقی قرمنعلیا راد،  مثال:

 ا1384اسالمی رلوی: 

 سایتا نشانی صفحه اینترنتیا  نامایتالیو(ا ناما عنوان ) نام خانوادگی، مهابع وب: -

  /http://www.tebyan.netا سایت تبیاناپنج ویژگی ممتاز حضرت مسیح در قرمنمثال: بیرانوند، علیا 

 شیوۀ تنظیم پانوشت در تکرارهای بعدی 11-4-2
 شیدامی« اهمان»عینًا در پانوشت بعدی تکرار شود، به صورر اگر همان مشخصار بالفاصله و  -

همان، شماره »اگر همان مشاخصاار بالفاصاله تکرار شاود و تنها شمارۀ جلد/ صفحه تغییر کند، به صورر  -

 شیدامی« اجلد/ صفحه

نوان ع اگر همان مشخصار با فاصله تکرار شود و شمارۀ صفحه نیز تغییر کرده باشد؛ نام خانوادگی نویسنده، -

کتاب یا مقاله، شااماره جلد و صاافحه قید خواهد شااد و در صااورتی که نام خانوادگی بین دو یا چند نفر مشااترک 

 اگرددخانوادگی، نام نویسنده هم قید میباشد، بعد از نام 

 وادگی از عبارربعد از ارجاـ اول، به جای تکرار نام خان ،اگر از یاو نویساانده دو یا چند اثر نام برده شااود -

 اگردداستفاده می« همو»

ا همو، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ؛464ص 2ا جالمقتبر فی شتر  المتتررمثال: محقق حلیا 

 ا127ص 3ج

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=308019
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=308019
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 قوانین عمومی 11-5
 شرایی شوداحروفچینی و صفحه Wordافزار نامه با نرمپایان -

 پرینت شودا A4بر روی کاغذ صورر دو رو و نامه بهپایان بایستدر صورر نیاز به چاپ کاغذی، می -

های دکتری، صاافحه و برای رساااله 151صاافحه و حداکثر  111نامۀ کارشااناساای ارشااد، حداقل ح م پایان -

 صفحه استا 151حداقل 

 اخواهد داشتمتر تورفتگی سانتی نیمها پاراگراف سایر، سطر اوِل بعد از عناوینبه جز پاراگراف اّوِل  -

)و بدون تو متر سااانتی 3های مسااتقیم )بدون قرار گرفتن در گیومه( باید از ساامت راساات به اندازۀ نقل قول -

جلوتر از دیگر ساطرها قرار گیرد و مشاخصااار مأخذ شن در پانوشات همان صاافحه بیایدا رفتگی اول پاراگراف( 

 مانند نمونۀ زیر:

 فرماید:دربارۀ این سّنت الهی و حقیقت شگفت هستی چنین می امام خمینی 

کسننی که با قدع عدوهیت سننیر کهد و هاّ  لنت بهدگی را هر ناصننیگ خوه گذاره  وصننول به عتن ربوبیت پیدا 

نانیت  کهد. طریق وصنول به ققایق ربوبیت  سنیر هر مدارع عدوهیت است و آن ه هر عدوهیت از ّاننیت و اا

تعالی  سمع و بصر و هست و یابد تا به مقامی رسند که ققظلن قمایت ربوبیت آن را میمفقوه شنوه  هر 

 که هر قدیث صحیح و مشاور بین فریقین واره است. پای او شوه  چهان

 شودااستفاده می»"« ، برای نقل قول میانی از نشانه نقل قول دیگر بیاید )نقل در نقل(قولی میان چنانچه نقل -

 وداشول مستقیم نیاز به متن عربی داشته باشد متن عربی به غیر از شیار قرشن در پاورقی شورده میچنانچه  نقل ق -

  ؛فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشدها مطابق مصوبه و امالی واژه بوده امه یا رساله به زبان فارسینپایان -

o باست رعایت گرددا می نامه یا رسالهها در تمامی متن پایانفاصلهنیم 

o گیرداشود و نام مقاله، داخل گیومه قرار میصورر ایتالیو نوشته میام کتاب و م ّله بهن 

o  چساابند و از واژۀ پس از خود یو به واژۀ پیش از خود می»:« و »ا« ، »!«، «؟»، «؛»، «،»های ویرایشااینشااانه

 ( دارنداSpaceفاصله )

o   داها یو فاصله داشته باشها بچسبد و عبارر بیرونی باید از شنباید به شنعبارر داخل گیومه، پرانتز و قالب 

o  َخَلَقُکْم ِمْن َنْفٍس مانند گذاری شااود و داخل پرانتزهای مخصااوص شیار قرار گیردا شیار قرشن باید حتمًا اعراب

 اواِحَدٍة َو َخَلَق ِمْنها َزْوَجها
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o  با قلم عالئم )همگی هاا )علیاه السااالم(، )صاالی الله علیه و شله(، )سااالم الله علیها( و ااا تحیاتAlaem  یا

5Roumouzاامام علی و   رسول اکرممانند   ( درج گرددا 

o   اگر عناوین یا اجزای عنوان با عدد یا حروف اب د )الف، ب، ج، د( مشخح شوند، پس از این حروف حتمًا باید

 تیره استفاده شود:از خر 

 د ا ااا  ج ا ااا  ب ا اااا  الف ا  ااا
 ا ااا 4  ا ااا 3  ا ااا 2  ا اااا 1

 و مآخذ منابع فهرست  -11
ها ارجاـ شاده اسات، باید در فهرست منابع با مشخصار کامل اند و به شنکلیۀ منابعی که در متن  کر شاده -

 شوداعربی، انگلیسی وااا   کر میشورده شودا در فهرست منابع به ترتیب منابع فارسی، 

 ااستفاده شود باید رون ارجاـ دهی فارسی را رعایت کرد غیر فارسیکه از کتاب یا مقاله به زبان  درصورتی -

و از ابتدا  مؤلفنام خانوادگی به ترتیب حروف الفبای  و بقیه کتب شوددر ابتدای فهرست شورده میقرشن کریم  -

 صورر  یل تنطیم شود:گذاری و بهشمارهصورر عددی تا شخرین منبع به

 کتاب 11-1
 یا مصااحح خانوادگی نام و صااورر ایتالیوا ناماب بهکت عنوانناما  خانوادگی )نام پدیدشورنده)گان((، نام -

 تاریخ نشرا چاپ، محل نشر:  ناشر، نوبت یا محقق )اگر اثر ترجمه، تصحیح یا تحقیق شده باشد(، مترجم

 ا1391ا چاپ دوم، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، ثیحد پرتو درمثال: مسعودی، عبدالهادیا 

 ا شود کر مینویسنده دوم خانوادگی و بعد نام  ابتدا نام« واو»اگر پدیدشورندگان چند نفر باشند، بعد از  -

پژوهشگاه فرهنگ و ا تهران: پژوهرتی در عرتمت مقرومانیوسافیان، حسان و احمد حساین شاریفیا مثال: 

 ا1388اندیشه اسالمی، 

و »تو شنها، پس از مورد نخست عبارر هرگاه تعداد پدیدشورندگان بیش از سه نفر باشد، به جای نام بردن تو -

 شیدامی« دیگران

عبدالهادی مسااعودیا قم:  ترجمه:ا ستتیره پیتامبر متاشممحمادی ری شااهری، محماد و دیگرانا مثاال: 

 ا1394دارالحدیث، 
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انگاشااته نادیده نام نویسااندگان الفبایی تنطیم در شید،می عربی اسااامی ابتدای در که تعریف الم )ال(والف -

 شودامی

 شیداهرگاه پدیدشورنده نهاد یا سازمانی باشد، نام شن در مشخصار به عنوان پدیدشورنده می -

 شوداناسی اثر  کر میشبه غیر از چاپ یا ویرایش اول، نوبت چاپ یا ویرایش اثر در مشخصار کتاب -

  تیره ممتد خر 15 خانوادگی، نام و نام تکرار جای به شااده باشااد، چند اثر اسااتفاده نویساانده یك از اگر -

 مثل نمونه زیر: شودامی گذاشته 

 ااناه 1398، دوم، علمیه حوزه مدرسین جامعه انتشارار :، قمالتوحیدصدوق، محمد بن علی بن بابویه،  -35
 اقااه 1413، دوم، علمیه حوزه مدرسین جامعه انتشارار :قم ،الترالااااااااااااااا،  -36

 شود، مگر شنکه او به لقبی شهرر عام داشته باشدانام پدیدشورنده بدون القاب درج می -

 شودااگر اثر منسوب به شخصی باشد، این نسبت قید می -

 متعّلق به کیست یا در ک ا محفوظ استا گردد که نسخهاگر اثر نسخۀ خطی باشد، مشخح می -

 اگر کتاب از نوـ چاپ سنگی یا افست باشد، باید مشخح شودا -

 مقاله 11-2
نام نشاریه و شماره دوره )تاریخ نشر(: شماره صفحۀ شغازی ا »«ا نام خانوادگی، ناما عنوان مقاله داخل گیومه  -

 صفحۀ پایانیا

 ا112-99(: 1388) 52علوم حدیث  .«یث تابیر النخلبررسی حد»رلایی اصفهانی، محمد علیا مثال: 

 شودا  کر میو نام نویسنده دوم خانوادگی ابتدا نام« واو»اگر پدیدشورندگان چند نفر باشند، بعد از  -

در استناد به سیره رسول  یمحقق حل یرون فقه یبازکاو»ه سادار هاشمیا دادان نژاد، منصاور و مرلایمثال: 

 ا118-89(: 1392) 91تاریخ و فرهنگ « خدا)ص(ا

 نامهبه پایان ستنادا 11-3

 ا مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه: سال دفاـا(صورر ایتالیوبه)ناما عنوان پایان نامه  ،نام خانوادگی -

کارشااناساای ارشااد رشااته علوم قرشن و حدیث، دانشااگاه علوم  اگسااتره شموزه های تشااریعی قرشنعلیا راد، مثال 

 ا  1384اسالمی رلوی: 
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 ینترنتیهای اسایتبه  ستنادا 11-4

ا نشریه تری چون کتاب یاساتناد به مطالبی که مساتقاًل در صافحار اینترنتی ارائه شده است و منبع اصلی در -

 کاغذی ندارد:

درج  تاریخصورر ایتالیو(ا عنوان سایتا بهه اینترنتی )نام خانوادگی، ناما )در صاورر وجود( عنوان صافح -

 ا (URL) نشانی دقیق صفحه اینترنتیمطلبا 

 مثال: بیرانوند، علیا پنج ویژگی ممتاز حضرر مسیح در قرشنا سایت تبیانا
 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=308019 

 و نمودارها هاشکل ،هاجدول -12
افی ها روشنی ککه کپی تهیه شده از شنایگونهباید باکیفیت مناساب تهیه شود؛ به هاها و جدولتمامی شاکل -

 داشته باشدا

چنانچه جدول، شاکل یا تصاویری از مرجعی شورده شاده است، مرجع در انتهای عنوان جدول یا شکل  کر  -

 ها در متن ارجاـ شده باشداها و جدولشودا همچنین الزم است به کلیۀ شکلمی

 شودادر پایین شورده می دول، در باالی جدول و عنوان شکل و نمودارجعنوان  -

خودداری شااده، تمام اعداد و کلمار به و نمودارها ها شااکل ها،اد و واژگان انگلیساای در جدولاز درج اعد -

 شودافارسی نوشته می

 هاپیوست -13
 شرح نیز و دیگر موارد ارقام، و شمارها، طیف ها،شکل نمودارها، ها،جدول همه شاامل نامهپایان از بخش این -

 ترجیحاً  و هستند نامهپایان اصلی در متن مندرج عملی یا نطری اطالعار از برخی کنندهتکمیل که است مطالبی

 منابع فهرست از پس یعنی اصلی، متن از خارج در نامه، بایدپایان اصلی متن شادن طوالنی از جلوگیری دلیل به

 .شوند ارائه نامهپایان در
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 با اند،شده کار برده به شن در که هاییفصل ترتیب به هاشن از هرکدام عناوین ها،زیاد بودن پیوسات درصاورر -

  گردندا مانندمی مشخح شماره

 

 

 

 

 

 عنوان عربی -14
 گیرداتنطیم شود و در صفحه رو )چپ( قرار  2مانند نمونه شماره  -

 عربی چکیدۀ -15
 گیرداقسمت قرار میترجمۀ چکیده به زبان عربی در این 

 شودانوشته می Boldصورر به 15سایز  IRZARبا فونت « ملخح»کلمه  -

 251بدون پاراگراف بندی حداکثر با  در یو صفحه  و 15نازک، ساایز   IRLotusبا فونت  عربی متن چکیده -

  داشومیتنطیم  واژه

در همین صفحه  Boldصورر به 15ساایز  IRZARبا فونت برای کلید واژه عربی « کلمار المفتاحیة»کلمه  -

  شودانوشته می

 انگلیسی چکیدۀ -16
 گیرداترجمۀ چکیده به زبان انگلیسی در این قسمت قرار می -

 شودانوشته می Boldصورر به 15سایز  Arialبا فونت « Abstract»کلمه  -

 251بدون پاراگراف بندی حداکثر با  در یو صفحه  و 15نازک، ساایز  Arialبا فونت  انگلیسای متن چکیده -

  داشومیتنطیم  واژه



15 

در همین صفحه نوشته  Boldصورر به 15سایز  Arialبا فونت  انگلیسیبرای کلید واژه « Keywords»کلمه  -

 شودامی

 انگلیسی عنوان -17
   گیرداتنطیم شود و در صفحه رو )چپ( قرار  3مانند نمونه شماره  -
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 نامهلیست نگارش پایانچک
ت لیسطور دقیق مطالعه کنند و چونامه نگارن را بهشده در شیوهدانشا ویان عزیز جزئیار و تمامی موارد درج

 ها ارائه نمایندانامهزیر را پس از تکمیل برای بررسی و تأیید نهایی به مدیریت پایان
   شماره هانشجویی:    خانواهگی هانشجو:ناع و ناع

یخ هفاع:      رشته تحصیلی:   تار
 نامه:عهوان پایان

 صفحه جلد فارسی
 نوـ و اندازۀ قلم مطالب صفحه جلد فارسی، مطابق فرمت تنطیم شده استا 
 شرم جدید دانشگاه مطابق فرمت تنطیم شده استا 
 متر از پایین صفحه فاصله دارداسانتی 5/1نامه شامل ماه و سال دفاـ بوده و تاریخ پایان 
 استا گذاشته نشده، دو نقطه ):( دانش واستاد راهنما، استاد مشاور و عنوان، های بعد از واژه 

 چکیدۀ فارسی

 چکیده با قلم متن IRLotus ا ب« هاکلیدواژه»و « چکیده»واژه  نوشااته شااده و 15اندازۀ و  نازکIRZar ساایاه و 
 همین اندازه، استا

 چکیدۀ فارسی در یو پاراگراف نوشته شده و یو سطر فاصله بین واژگان کلیدی و متن چکیده وجود داردا 
 اندا از یکدیگر جدا شده« ،»ها با  نشانۀ کلیدواژه 

 مطالب فارست

 افزار فهرست مطالب با استفاده از درج فهرست نرمword  شده استااستخراج 
 استا مطابق فرمت تنطیم شدهها، ها و شکلاندازۀ قلم متن فهرست مطالب، جدول 
 چین دارداتمام عناوین در فهرست، نقطه 
 ها در فهرست مطالب رعایت شده استاتورفتگی 

 عهاوین اصلی و فرعی

  عنوان فصل باIRTitr  ادر اول صفحه فرد )رو( نوشته شده است 22سیاه 
  تیترهای اصلی باIRZar  استا 16سیاه 
  تیترهای فرعی باIRZar  استا 15سیاه 
  زیرم موعه تیترهای فرعی باIRZar  استا 14سیاه  
  با متن قبل اصلی عناوینPt 24 افاصله نداردو با متن بعدی  فاصله دارد 
  با متن قبل فرعی عناوینPt 12  انداردفاصله و با متن بعدی فاصله دارد 
 ):( نداردا وجود بعد از عناوین، دو نقطه 

 مطالب متن
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  مطالب متن با قلمIRLotus  استا 15نازک 
 متر از پایین صفحه فاصله دارداسانتی 5/1گذاری شده است و صفحار فرعی با حروف اب د شماره 
 سوم صفحه شروـ شده استاصفحۀ نخست شغاز هر فصل از یو 
 حاشیۀ صفحار، فاصله سطرها و تعداد سطرها مطابق فرمت نگارن تنطیم شده استا 
  متر از پایین صفحه فاصله دارداسانتی 5/1شمارۀ صفحار در وسر شمده و 
 ورفتگی داردات سانت نیمسطر اول  متنهای تورفتگی نداشته، بقیه پاراگرافعناوین بعد از  پاراگرافسطر   اولین 

 هاشکلها و جدول

  اندازۀ قلم عنوان جدولIRLotus  استا 14سیاه 
  بین جدول و عنوان جدول فاصله نیست و عنوان جدول، در باالی جدول قرار داردا 
 عنوان شکل در زیر شکل، بدون فاصله بین شکل و عنوان شورده شده استا 
 شمارۀ شکل در عنوان شکل داخل پرانتز قرار گرفته استا 

 پاورقی

  اندازۀ قلم متن پاورقیIRLotus  استا 12نازک 
 بعد از شمارۀ پاورقی نقطه گذاشته شده استا 
  متر استاسانتی 1فاصلۀ سطرها در پاورقی برابر 
 ها در هر صفحه جداگانه ان ام شده استاگذاری پاورقیشماره 

 مهابع

  اندازۀ قلم منابع فارسیIRLotus  و انگلیسی  15نازکTimes New Roman  استا 15نازک 
 نام خانوادگی، نام تنطیم شده استا صوررمنابع بر اساس حروف الفبا به 
  خر تیره استابعد از شماره شروـ منابع 
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