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قدمهم  
 نامهانیاپ و نگارش نیتدو وهیش دنرکستانداردا و و مانع جامعواحد،  ییالگو به یابیدست نامهشیوهن یا هیته از هدف

  .استان یفرهنگدانشگاه در  یترکدرساله ارشد و یارشناسک

********* 

  هاآنب ینامه یا رساله و ترتانیپا یهابخشالف( 
 :دوش میو تنظ هیر تهیزب یبه ترتکه باید  استر یز یهابخش شامل، فرهنگیاندانشگاه و رساله در  نامهانیپا

 ابسم هصفح ... 

 ـ یک رو  (1پیوست شرح به عنوان ) هصفح 

 ـ حداکثر یک صفحه و یک رو  (یاریم )اختیا تقدیاهدا  هصفح 

 ـ حداکثر یک صفحه و یک رو  (یاریر )اختکر و تشیتقد هصفح 

 )صورتجلسه دفاع )بعد از جلسه دفاع و قبولی در آن، به صورت امضا شده 

 (هواژکلید ۷تا  ۴ همراهواژه به ۳33ثر ک)حدا یفارس هدیکچ  

 هاوستیپ عنوانو  مراجع ها، منابع وفصل )نوع اول و نوع دوم( یو فرع یاصل اننوفهرست مطالب: شامل ع  

 (ازینها )در صورت فهرست جدول  

 (ازین)در صورت  هالکفهرست ش  

  (ازین)در صورت  هاو اختصار هانشانهفهرست  

 رساله یصفحه برا ۲۵3 ارشد ویارشناسکنامه انیپا یفحه براص 1۲3 ثرک)حدابر پنج فصل مشتمل  یمتن اصل 

  (یترکد

 راجع منابع و م 

 نامه واژه 

  (یاری)اخت هینما  

 ها )در صورت وجود( وستیپ 

 یسیانگله واژکلید ۷تا  ۴واژه به همراه  ۳33ثر کحدانامه انیپا یبرا یسیانگل هدیکچ  

 ( یسیانگله واژکلید ۷تا  ۴صفحه به همراه  ۳ حداکثر) یترکد هرسال یبرا یسیانگلمبسوط  هدیکچ 

 یسیانگله واژکلید ۷تا  ۴واژه به همراه  ۳33ثر کحدا یترکد هرسال یبرا یسیده انگلکیچ 

 (۲وست ی)پ یسیعنوان انگل هصفح 
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 نگارش هویب( ش

ح یرن قواعد و مشخصات تصیچنباشد. همدانشگاه د ییمورد تأ نامههویبق شاطمد یباا رساله ینامه انینگارش پا هویش

های ، به استثنای رشتهدانشگاه یهاو رساله هانامهانیپا همهزبان  ت شود.یرعادر آن د یبا نامهشیوهن یشده در ا

های غیرفارسی به همان زبان های حوزه زباننامه یا رساله تحصیلی رشتهپایان. است یفارس ،هاحوزه سایر زبان

 شوند.مینگارش 

است. ( A4اغذ ک) ۲1×۷/۲۹اغذ ک. ابعاد شودچاپ د مرغوب یاغذ سفک ید روینامه باانیپا متن ههم: اغذ و چاپک .1

آغاز  شود.یم چاپ رواغذ دو ک یرومشخص شده(  نآغازی)بجز چند صفحه ا رساله ی نامهانیپا متن یتمام

)سمت  1 هاز صفح یو متن اصل باشدفرد  هاز صفحباید  ،هاصلر یک از فو هها و فهرست دهیکچاز جمله  ،مطالب

اندازه  یدستیکو است  دستیک یاصلمتن  سراسردر « نینازن»مورد استفاده  نوع قلم .شودیمگذاری شمارهچپ( 

ها، زیرنویسمتن و  (pt1۴) یمتن اصل ،سیاه( pt1۲)ها ربخشیزعنوان ، (سیاه pt۲۴) هاسرفصلعنوان در ها قلم

 pt۳تا  pt۲. بهتر است اندازه فونت انگلیسی بین ت شودیرعا دیبا (pt13) هاجدولها و ها و شرح شکلپانویس

 تفاوتمبا قلم متن تواند یم ترهایت ینوع قلم برادر صورت تمایل  کمتر از اندازه فونت فارسی در همان جا باشد.

 شتر نباشد. یسطر ب ۲۸صفحه از  یک یتعداد سطرهابهتر است . باشد

در بجز ، باشد برابر اندازه معمول برای آن فونت 1۵/1 جاهمهسطرها در  هفاصلی: بندهیو حاش یگذارفاصله .۲

ن ییه سمت چپ و پایمتر و حاشیسانت ۳ه سمت راست و بالا یحاش ،فرد یهادر صفحه .استبرابر  ۵/1 که دهیکچ

د در یبا یبندهین حاشیاشود. یه سمت راست و چپ عوض میزوج حاش یهاو در صفحه استمتر یسانت ۵/۲

 یضاتر از فها بزرگا جدولیها لکش هه اندازک یت شود. در صورتیرعاها حتی در پیوستیا رساله نامه انیسر پااسر

ت یه رعایحاش یهااندازهصورت تاخورده( ه )ب A3اغذ کا با استفاده از ی هاآنردن ک کوچکها باشد، با هیداخل حاش

  .شود

 حروفمتفاوت مانند  یگذارشمارهنوع ( با یاصل متن شروعتا  یابتدان )از یآغاز یهاهصفح هشمار :یگذارشماره .۳

ه از ک یمتن اصل یهاهصفح ههم. (پ شودیعنوان بدون شماره تا هصفح یعنین صفحه ی)اول شوندیابجد نوشته م

 یحاو یهاصفحات شامل صفحه یگذارشوند. شماره یگذارشمارهد یشود، بایا فصل نخست شروع میمقدمه 

ه ک یطوره شوند، بیم یگذارعدد شماره اها بربخشیها و ز. بخششودیمز یوست نیل، جدول، منابع و پکش

  :مانند ،از آن آورده شود پس بخش هفصل در سمت راست و شمار هشمار

 .  بحث چهارمم، بخش دوم، میا فصل سو است ۳فصل در  ۲ بخشاز  ۴ مبحث هنندکانیب  :۳.۲.۴

 است.  ۳از فصل  ۲ خشبدر  ۴زیرقسمت از  1 مبحث هنندکانیب  :۳.۲.۴.1

یمات تقسبگذرد. در پنج مورد نباید از  ها،مورد استفاده جهت نشان تفکیک قسمت اعدادتعداد شود که توجه 

 ها استفاده شود.بعد آن، از حروف یا علامت

ه ب ،ه شوندیت مناسب تهیفیکد با یها با( و جدولیر، نمودار، منحنیها )تصولکش یتمام ها:لکها و شجدول .۴

 دیها باها و جدوللکش ههم د.نباشو مناسب داشته  یافکوضوح  هاآن ازشده  چاپ یهانسخه ههمه ک یاگونه

 فصل یهاجدول یبراال مثبرای  .شوند یگذاردر هر فصل شماره آمدنب یبه ترت ند ودارای نام )مشخصات( باش

آن  یجدول در بالا شرحر شود. کذ …و ۳.۲و  ۳.1، جدول ۳فصل  یهاجدول ی، برا…و ۲.۲و  ۲.1، جدول ۲
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 یعمنباز  یلکا شیچنانچه جدول د موجز و روشن باشد. ی... با ل وکشرح ش. ردیگیآن قرار م ریدر زل کششرح و 

 ههمن لازم است به یچن. همشودینوشته مل کا شیجدول  ریاست و در ز یر منبع ضرورکذ، باشدآورده شده 

  شده باشد.داده ها در متن ارجاع ها و جدوللکش

، یرتبه عبا .شودیس محسوب میرنویز ،رد و با متن رابطه داشته باشدیصفحه قرار گ یهر آنچه در پا س:یرنویز .۵

 هشمار .آیدمیس در همان صفحه یرنویصورت زهح بیباشد، توض یح خاصیتوض مندازین ایا واژهی اگر جمله، عبارت

ود شیپ میتاصورت خودکار( )بهن آز در بالا و سمت چپ یه با قلم رکند یگویم «کعدد ت»س را در متن یرنویز

 یقلم متن اصلاندازه  زا واحددو س یرنویقلم ز هاندازشود. یمح مربوط به آن شماره ارائه یس، توضیرنویو در ز

« نوشتپی»سطر است، بهتر است در انتهای متن و به عنوان  ۳چه توضیح زیرنویس بیش از چنان .زتر استیر

 بیاید. 

و  یدر متن به خط فارس یخارج یهاناممفاهیم، واژگان خاص و همه  :یدر متن فارس یخارج یهار واژهکذ .۶

  د.نشوینوشته میا زبان مورد استفاده  یسیصورت انگلبهنامه( ا در نامی)س ینوریزدر 

 لازم ،خواننده یو آگاهت امانت یرعا ،ردن مطلبک مستند یبرا :مراجعارجاع در متن و فهرست منابع و  هنحو .۷

منبع  کیشود. چنانچه در داخل متن از  استناد، استفاده شده است هاآناز ه ک یمنابع ههماست در متن به 

 طبقر یزارجاع در متن به روش  هنحوشود. به آن ارجاع داده میجمله  انیپانقل شود، بلافاصله پس از  یمطلب

 : ج استیرا یاستانداردها

 استناد مستقیم با مشخص کردن حدود د. یآیمتناد مورد اسپس از مطلب درون پرانتز بلافاصله  یمنبع ارجاع

گیرد. در موارد و استناد غیر مستقیم بدون تعیین حدود صورت می« گیومه»قرار دادن آن در نقل قول و 

د یسنده، سال انتشار و شماره صفحه قینوخانوادگی نامبا ذکر رون پرانتز استناد مستقیم، منبع مورد استناد د

در خانوادگی نویسنده و سال انتشار آن است. منبع با ارجاع به نام(. 113، ص۲33۵مانند: )تیلور:  ،شودیم

در  .( ...«113، ص۲33۵به گفته تیلور )»شود، مانند: داده میارجاع به سال انتشار و صفحه آن  ،خلال جمله

 یابب حروف الفیمراجع به ترتنامه یا رساله، انتهای پایاندر  استناد غیر مستقیم، ذکر صفحه الزامی نیست.

د منبع تولیاست فهرست منابع به زبانهای  لازم. شودیمر کر فهرست منابع ذد اثرهر اول  هسندینو یخانوادگنام

 منابع فهرستعربی، بعد  فهرست منابعفارسی، بعد  فهرست منابع ولفهرست منابع، اترتیب تنظیم شود. در 

 گیرند.سایر زبانها قرار می فهرست منابعانگلیسی و بعد 

 ا هبه مراجع با شماره ارجاع داده شود و ترتیب آنتواند ها که گروه آموزشی تصویب کند، میدر برخی رشته

گذاری یا در انتها به ترتیب الفبا مرتب و شماره گذاری شونداند شمارهتواند یا به ترتیبی که در متن ذکر شدهمی

 شوند. در روش نخست، منابع و مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع آورده خواهد شد. 

 ای( است. نامه )آبی روشن( و رساله )سرمهرنگ جلد پایان :جلد مشخصات .۸

  استنگور( ی)گال یش چرم مصنوعکمتر با رویلیم ۳تا  ۲جنس جلد از مقوا با ضخامت . 

 باشداغذ کتر از قطع متر بزرگیم سانتیقطع جلد ن.  

 همانند صفحه عنوان چاپ شود.وب کصورت زره بجلد  و پشترو  یهانوشته 
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 وب شود.کزرآن سنده و سال ی، نام نوعنواندانشگاه،  (آرمنشان )، جلد در قسمت عطف 

  :ختارمربوط به سا یلکاطلاعات  .۹

 ب یتصو امنتواند داشته باشد و ینمعنوان  یکاز  شینامه بانیپا هرتصر باشند. خم ،د ضمن رسا بودنیبا .عنوان

  باشد. یکید ینامه باانیشده در پا درجشده با عنوان 

 ه کرد یرگبرا در یاصل یهافصل هاز هم یالازم است عصاره است ویا رساله  نامهانیپااز  یاتورینیم .دهکیچ

انجام  ، روشینظر ینامب و نهیشیپ ،انجام پژوهش ضرورتان مسئله، یب :از اندب عبارتیترتمعمول و بهطور به

هم اناً مبیو اح یهیواضح و بد یهاییگویلک از دیبا ،دهکیچدر . یریگجهینت و بحث ،هال دادهیو تحل پژوهش

د یبا دهکیچ و ارائه شود. میترس پژوهش و دستاوردهای هق از نقشیدق یول یلکچند  هر یریتصو رد وکز یپره

  :ت شودیر رعایات زکن آندر نگارش  د ویایب صفحه یکدر  حاًیترج

  .باشند یا و بامعنیگو دیده باکیدر متن چ هاها و عبارتلمهک -

اشاره  ای ر منابعکاز ذد یبا دهکیا باشد. در چیو گو معنادار ،ییبه تنهایا رساله نامه انیاز پا یجدا دیبا دهکیچ -

  به جداول و نمودارها اجتناب شود.

ده یکچ یدر انتها هاواژهکلیدشود.  یراخوددیا رساله نامه انیمشخصات مربوط به پا انیباز د یده باکیدر چ -

ا یها لمهکان کحد امتا د یبا ،نیا. بنابریا رساله هستند نامهانیات مهم پاکن یراهنما هاواژهکلیدآورده شود. 

  .نندکان یبرا به وضوح  راکش یت، محتوا و گرایه ماهکانتخاب شوند  هاییعبارت

  شود. دکیتأ هاشنهادیج و پیها، نتاهیها، فرضهیا نظرید یها( و اصطلاحات جدافتهی) دیجداطلاعات  بر -

  شود. حیتشر یشتریب اتییشود، با جزیبار ارائه م نینخست یبرا ینیروش نویا رساله نامه انیاگر در پا -

 ردازدبپ از آندست آمده ه ب یهاجهیو نتیا رساله نامه انیموضوع پا یبررسده به کیچمانند  بایدن .شگفتاریپ .

، مایل است آن پس از انجام یک پژوهشو شود که اپژوهشگر بیان مییک  یا کلام مهم حرف حساباینجا، در 

است  خوبکند حرفی که امکان بیان آن در متن اصلی نیست ولی او تصور می یاپیامی . را به خواننده بگوید

هشگر تجربه پژو در ها کسب کند یا بداند برای آنکهتا فهم بهتری از مساله و یافتهند خواننده آن را بداند. بدا

ین و از ا پژوهشگر است« دل»سخن گفتار پیش شریک شود یا بداند برای آنکه بتواند کار دیگری را دنبال کند.

 توجهر یات زکنبه شگفتار یپنوشتن در جز بکارگیری درست زبان بر آن حاکم نیست.  نظر هیچ قاعده خاصی به

  .:شود

 نیست. پیشگفتار برای نگارش الزامی چ هی -

 .اقدام کنند که حرفی ناگفته در متن پژوهش دارند تارپیشگفکسانی به نگارش فقط  -

 .تنظیم شودصفحه  ۳ثر کحدابهتر است در حد شگفتار یپ -

  آن باید و اهمیت و جوانب. مساله اول موضوع ضرورت دارد:شرح پنج  ،متن اصلیدر . نامه/ رسالهپایانمتن 

. است بوده خواننده بداند مساله دارای چه جوانبی است و در کدام شرایط مطرح ای کهتشریح شود؛ به گونه

این ا باز چه زمانی و چگونه بشر ای که نشان دهد مربوط به مساله معرفی گردد؛ به گونهو پیشینه . سوابق دوم
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 آن داشته و چه دستاوردی حاصل شده و بر کدام بستر آن مواجه بوده و چه کوششی برای حلمساله یا اسلاف 

 .ومسبررسی شود.  پژوهشگر حاضردر شرایط کنونی و توسط  ، بناست این مسالهچهارچوبنظری و با کدام 

اطلاعات و آوری و تحلیل چه جمع هببه وضوح شرح دهد پژوهشگر انجام پژوهش است؛ که باید روش  شرح

گرفته و چه شواهدی برای اعتبار اطلاعات بهره  بزارهایی برای کسب اطلاعاو از چه  تاقدام کرده اسهایی داده

کار کنند ای که آشآوری شده به گونههای جمعاطلاعات و دادهتحلیل  .چهارمو تحلیل آنها در اختیار دارد. 

از اعتبار  ها و دفاعیافته. بیان جمپنوجود دارد و پژوهشگر در آنها چه چیز را یافته است.  چه معنایی در آنها

ای که اولا نتایج معرفی گردد و آنچه حاصل شده از منظر ؛ به گونهاست آنها در حیات بشر نقشآنها و تشریح 

مورد بررسی قرار گیرد و با توان تحلیلی پژوهشگر، های انجام شده ـ کای پژوهشاتـ به  مخالفان و موافقان

ع باید پنج موضواین  ها( سخن گفته شود.سترش معنایی بیابد و از شرایط بکارگیری آنها )مزایا و محدودیتگ

انجام شده  یا کیفی یا آمیخته  به روش کمی پژوهشآن  فارغ از اینکهنامه/ رساله مطرح گردد؛ در هر پایان

 به شرح زیر خواهد بود: نامه و رسالهپایان بندیهای اصلی، فصلتناسب این مقولهباشد. به 

 اهمیت آنو  مساله اول:فصل  -

 مبانی نظری و پیشینه دوم:فصل  -

 روش پژوهش سوم:فصل  -

 طلاعاتاتحلیل  چهارم:فصل  -

 گیری، بحث و پیشنهادنتیجه پنجم:فصل  -

 یا رساله برای  نامهانیپا یت دستاوردهایفاکاحراز  یضرور طیر از شرایموارد ز .متن یهامشخصهها و ملاک

 صدور مجوز دفاع است:

 اصول اخلاقی و حقوق مالکیت معنویرعایت  -

o  رعایت شود به شرح مقررات مربوطباید و حفظ حقوق مالکیت معنوی پژوهش اخلاق. 

o  و دارای پیامد انضباطی است.ممنوع  نامه و رسالهاندر متن پایو تحریف  )علمی( ادبی گونه سرقتهر 

o  منوع و دارای پیامد انضباطی است.ساله منامه و رنسازی در تنظیم پایاونه دادهگهر 

o  پیگیری و نتایج آن ارائه شود.به شرحی که در طرحنامه به تصویب رسیده است، پژوهش باید مساله 

  نگارشبر اساس اصول  یفارسزبان استفاده از  -

o  متن . مطلب رهنمون سازد که خواننده را به درک یبه طور ؛باشدروان و قابل فهم د یبامتن زبان

 . ن شودیوتاه و رسا تدوک یهاجمله ید بابایا رساله  نامهانیپا

o  ممنوع است یخارج یهانااز زب یریگ ا الگوی ماشینی یاهترجمه ،یبردارتهگر نوعهر . 

o  ات است. یاز ضروریا رساله  نامهانیپاانسجام متن 

o رساله نادرست نامه یا پایان ارهایدیا جداول یا نمو یدر متن فارس یسیانگل یو عددها هاواژه اربردک

  است.
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o  و نوشته دیگران، لزوما باید با استناد روشن همراه باشدنوع استفاده از ایده هر.  

 یت دستور زبان و خط فارسیرعا -

o ر دیا رساله  نامهانیپا تمامدر باید ه کاست  یمهمات کاز ن )نگارش و ویرایش( ت قواعد دستور زبانیرعا

 . نظر گرفته شود

o  در تمام متن الزامی است.«کردنتایپ» قواعدرعایت ، 

o  ه یصتو یان گرامیبه دانشجو .باشد یالخطو رسم ییاملا تباهاتبدون اشد یبایا رساله  نامهانیپامتن

گان آن در وبگاه یرا هه نسخکرا  یفرهنگستان زبان و ادب فارس یدستور خط فارسجزوه شود یم

  http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx  :یبه نشان یفرهنگستان و زبان ادب فارس

غلط » کتاب مطالعه همچنینرساله خود قرار دهند. نامه یا پایانراهنمای تدوین را در دسترس است، 

  .خواهد بود)مرکز نشر دانشگاهی( مفید  «ننویسیم

 لازم  هکیا رساله  نامهانیپاج در یرا یو دستور ییاملا یاههاز اشتبا یبرخبه  ادامه، در: رایج اشتباهصادیق م

  :اشاره شده است ،زندیبپره هاآناز  یان گرامیاست دانشجو

o ؛استفاده نشود «شودیم»و « است» یجابه «گرددیم»و  «باشدیم» فعل  

o کی بعد لمهک و آن نیب دیبا. شودن نوشته جدا خود از پس یفعل هشیرهمواره از  «مى» یشوند فعلیپ 

  ؛(است حیصح «شودیم» و نادرست «شود یم» مثال طور به)تمام  هفاصل کی نه باشد فاصلهمین

o ندنوشته شوفاصله میبا ند جدا و یموارد با شتریدر ب اندشدهل کیه از چند جزء تشکب کمر یهالمهک 

 ؛ (نوشته شود« هکیطوربه»صورت به ه لازم استک« هیکبطور»)مانند 

o  ست. ا ردن ابهامکبرطرف یبراو از یو ... به حد مورد ن رگول، نقطهیو مانند یسجاوند یهانشانهاستفاده از

 یااز آن فاصله پیش هواژو ها این نشانهن ید بینبا. شود یها خوددارن نشانهیا یریارگکاز افراط در به

  د.یایبفاصله  کیبا  آناز  پس هواژد ین بایچن. همباشد

o فعل از پس «را» واسطه(ی)نشانه مفعول ب اضافهگر، حرف ید یامعترضه در داخل جمله هدر نگارش جمل 

 تابخانهک به را بود دهیخر هک یدیجد یهاتابک او» دیسیننو مثال طوربه. نشود آورده معترضه هجمل

  ؛«داد لیتحو تابخانهک به بود، دهیخر هک را یدیجد یهاتابک او»د یسیه بنوکبل «داد لیتحو

o شده وتاهک از دیبا ا رسالهی نامهانیسراسر پا در ،مثال طوربه. باشد دستیک دیبا ا رسالهی نامهانیپا متن 

  شود. استفاده «ی» از ای «ء» یعنی «ی»

 ها نامهنکه برای پایا یسیانگل به یفارس هدکیچ قیدقترجمه  به جز ،رسالههر در  .یسیمبسوط انگل دهکیچ

 مبسوط هدکیچدر  .آورده شود یسیصفحه به انگل سه حداقل در یگریمبسوط د هدکیچ دیبا ،کافی است

 یه براشد ا ارسالیشده  ا منتشریرفته ی)پذ نامهانیپامستخرج از  یهااطلاعات مربوط به مقاله همه یسیانگل

 مبسوط هر هدکیه در چکاست  یهیبدند. شو انیبده کیاز چ پسد یباها واژهکلیدن یچنهم .شود اشارهچاپ( 

  درج خواهند شد. یشتریل بیبا تفصرساله معمول  هدکیدر چ شده گفته یهااز بخش یک

 هاوستیپ (ج
  جلد یو رو یعنوان فارس ه: صفح1وست یپ
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