آييننامة نگارش و تدوين
رسالة دکتري و پاياننامة کارشناسيارشد

مقدمه :مطالب کلی
 گزارش نهايي پژوهش ،در مقطع دکتري «رساله» و در مقطع کارشناسيارشد «پاياننامه» خواندهميشود.
 رساله/پاياننامه به زبان فارسي تهيه و براي دفاع ارائه ميشود. دانشجويان غير فارسيزبان ميتوانند رساله/پاياننامه خود را به زبان عربي يا انگليسي بنويسندکه در اين صورت ميبايست خالصه آن را به زبان فارسي نيز ارائه کنند.
 دانشجويان فارسيزبان نيز در موارد خاص با مجوّز کميته تحصيالت تکميلي گروه ميتوانندرساله/پاياننامه را به زبان فارسي يا عربي بنويسند.
 رساله/پاياننامه بيش از يك عنوان نميتواند داشته باشد .عنوان درجشده در رساله/پاياننامههمان عنوان تصويبشده در پيشنهاده باشد.
 حجم رسالة دکتري حداکثر  350صفحه و پاياننامة کارشناسيارشد حداکثر  250صفحه است؛بدون احتساب صفحههاي آغازين و فهرست مطالب.
 رساله/پاياننامه براي جلسة دفاع بايد بدون صحافي و شيرازه در بستة طلقي مناسب ،به استادانراهنما و مشاور و داور داده شود و پس از دفاع و انجام اصالحات خواستهشده ،مطابق مقررات دانشگاه
صحافي و جلد گردد.
 چاپ رساله/پاياننامه به صورت دورو و با چاپگري با کيفيت خوب صورت گيرد. -کاغذ صفحههاي رساله/پاياننامه از يك جنس و اندازه باشد.

بخش اول :راهنمای نگارش
 )1چکيده
 در چکيده چهار بخش اصلي ميآيد:يکم .طرح مسئله :چالشي که دانشجو آن را به عنوان موضوع تحقيق خود انتخاب کرده ،درصدد
ارائه راه حل براي آن است.
دوم .انگيزه و هدف :چرا دانشجو به مسئله مطرح شده اهميت داده است و چه ضرورتي براي
انجام اين پژوهش احساس ميشود.
سوم .روش :دانشجو از چه روشي براي رسيدن به حلّ مسئله استفاده کرده است.
چهارم .دستاوردها :مهمترين نتايج و يافتههاي تحقيق چيست.
 محتواي چکيده ،فشرده و روشن باشد؛ به گونهاي که خواننده با خواندن آن چهار محور مذکوررا دريابد.
 در چکيده از طرح مطالب فرعي ،تکراري ،نقل قول مستقيم ،استناد و ارجاع ،فهرست مطالب وبخشها ،خودداري شود.
 کليدواژه ،شامل اختصاصيترين و پرکاربردترين واژههايي است که به عنوان و موضوعرساله/پاياننامه اشاره دارند .حدود پنچ واژه و عبارت انتخاب شود.
 )2فهرست مطالب
 در فهرست مطالب ،عناوين صفحات اولية رساله/پاياننامه ( تقدير ،تقديم ،چکيده ) ذکر نمي-شوند.
 عنوانهاي مذکور در فهرست مطالب عين عنوانهاي موجود در متن باشند. -همه تيترهاي موجود در متن در فهرست مطالب درج گردند.

 در فهرست مطالب ،عناوين فرعي که زير مجموعة عناوين اصلياند ،با تورفتگي پس از عناويناصلي قرار ميگيرند.
 )3پيشگفتار
 پيشگفتار رساله/پاياننامه در پايان فعاليت پژوهشي نوشته ميشود و در آن پژوهشگر ضمنتبييني نو و جامع از موضوع رساله/پاياننامه و بيان دغدغه و مسئلة اصلي خود در پرداختن اين اثر و
تبيين مراحل نگارش آن ،گزارشي از فصلها و بخشهاي رساله/پاياننامه نيز ارائه ميدهد.
 )4ساختار فصلها و بخشها
 رساله/پاياننامه چند فصل است .هر فصل نيز ممکن است به چند بخش تقسيم شود. فصل اول ،با عنوان «کليات» در دو بخش سامان مييابد: بخش اول با عنوان «کليات تحقيق» دربرگيرنده محتواي طرح پيشنهادي مصوّب کميته
تحصيالت تکميلي گروه است :بيان مسئله ،سؤالها ،فرضيهها ،اهميت و ضرورت تحقيق،
مروري بر پيشينه تحقيق ،اهداف ،روش تحقيق.
مطالب اين بخش عيناً با طرح پيشنهادي مصوّب مطابق است؛ سؤالها و فرضيهها نسبت به
آنچه در طرح اولية پيشنهاده آمده ،نبايد تغيير کند .اصالحات جزئي نگارشي و ويرايشي مانعي
ندارد.
هر گونه تغيير در سؤالها ،فرضيهها يا عنوان ،نسبت به آنچه در طرح اوليه پيشنهاده مصوّب
آمده است ،بايد به تأييد کميته تحصيالت تکميلي گروه برسد.
هدف از آوردن مطالب اين بخش به صورت پيشگفته اين است که داوران رساله/پاياننامه
مسير پژوهشگر از ايده تا پديده را مالحظه و ارزيابي کنند.
 بخش دوم مباحث کلي مرتبط با موضوع رساله/پاياننامه را دربر دارد که ميبايست پيش از
ورود به بحث اصلي بدانها پرداخت .عنوان اين بخش متناسب با موضوع رساله/پاياننامه
انتخاب ميشود.

 فصلهاي بعدي و عنوان آنها به فراخور عنوان و موضوع اصلي انتخاب ميشوند و بايد ازمنطقي مشخص و سبکي يکنواخت پيروي کرده ،قابل دفاع باشند.
 فصل آخر با عنوان «نتيجهگيري» به جمعبندي مباحث و پيشنهادها اختصاص مييابد .فصلْ قراردادن اين قسمت ،اختياري است.
 عنوان رساله/پاياننامه ،دقيقاً نام يکي از فصلها نباشد. فصلهاي رساله/پاياننامه متناسب با سؤالهاي رساله/پاياننامه تنظيم شوند. ترتيب فصلها از منطق خاصي پيروي ميکند که پژوهشگر در مقدمه توضيح داده است. )5بايستههای نگارش
 مطالب مندرج در رساله/پاياننامه مستند يا مستدل است؛ يعني يا برگفته از منبعي معتبر است ويا نويسنده براي آن دليل و برهاني ذکر کرده است.
 کليه نقل قولها در متن به يکي از دو روش مستقيم و غير مستقيم انجام ميشود. در روش مستقيم بايد عين عبارت ،بدون هيچگونه کاستي يا فزوني ،داخل گيومه («  )» ....بافونت يك شماره کوچكتر آورده شود .البته در مواردي که در منبع اصلي غلط واضحي باشد ،نگارنده
ضمن تذکر مورد ،در پاورقي آن را اصالح کند.
 نقل قول مستقيمِ طوالني ،بيش از دو سطر ،از سر سطر ،بدون گيومه ،با تورفتگي  1/5سانتيمتراز راست و چپ نسبت به قبل و بعد و با فونت يك شماره کوچكتر آورده شود.
 از نقل قولهاي مستقيم طوالني و بدون ضرورت اجتناب شود. در روش نقل قول غيرمستقيم ،پژوهشگر به تلخيص و تبديل کلمهها و جملهها پرداخته ،مطلبرا با قلم و انشاي خود ميآورد .در اين روش گيومه الزم نيست.
 در هر دو شيوه ،رعايت امانت و ارجاع به مأخذ استفاده شده با ذکر جلد و صفحه ضرورياست.

 چنانچه نقل قول از منبعي غير از منبع اصلي صورت گرفته باشد ،ذکر آن منبع ضروري است( نام منبع اصلي ،عبارت «به نقل از ،»:نام منبع فرعي ).
 استفاده از منبع واسطه در صورتي پذيرفته است که پژوهشگر به منبع اصلي دسترسي نداشتهباشد يا انگيزه درست و قابل دفاعي براي اين کار داشته باشد.
 استفاده از ترجمة منبعي که متن اصلي آن عربي است روا نيست. استناد به منابع اينترنتي تنها در صورت نبود نسخة چاپي ،توجيهپذير است .فراواني استفاده ازمنابع اينترنتي مطلوب نيست.
 در تمام متن از بهکارگيري اسامي و القاب احترام و توهينآميز خودداري شود .القاب تنها براساس آنچه در کتاب «فهرست مستند اسامي مشاهير و مؤلفان» آمده يا در سايت کتابخانة ملي ثبت شده،
باشد.
 ترجمه آيات در صورت ضرورت ،فقط از يکي از ترجمههاي مشهور و معتبر در تمامرساله/پاياننامه انتخاب شود .در صورت استفاده از ترجمة ديگري در موارد ضروري ،نام مترجم در
پاورقي آورده شود.
 ترجمه در پاورقي آورده ميشود؛ مگر آنکه آوردن آن در متن ضرورتي قابل دفاع داشته باشد. روايات با اعرابگذاري آورده شود. ترجمة روايات در صورت ضرورت ،در پاورقي بيايد. )6شمارهگذاری عنوانها
 تمام عنوانهاي اصلي و فرعي رساله/پاياننامه ( تيترهاي سر پاراگراف ) مطابق الگوي مشخصشمارهگذاري شوند.
 هر يك از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا شدهاند ،مشخصميشوند.
 -عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره بخش است.

 در صورتي که هر بخش داراي زيربخش باشد ،شماره هر زيربخش سمت چپ عدد فوق قرارميگيرد و در پايان ،نقطه گذاشته ميشود.
 عدد متغيّر همواره سمت چپ و چسبيده به تيتر درج ميشود ،مثالً اگر تيتر «تفاسير روايي»دومين زيربخش از بخش چهارمِ فصل سوم باشد ،به اين صورت نوشته ميشود .2-4-3 :تفاسير روايی
و اگر اين تيتر نيز زيرمجموعه داشته باشد ،مثالً بعد از آن تيتر «تفسير نورالثقلين» بيايد ،اينگونه درج مي-
شود .1-2-4-3 :تفسير نورالثقلين.
 شمارهگذاري شکلها ،جدولها ،نمودارها و نقشهها نيز مثل الگوي مذکور است ،مثالً دهميننمودار در فصل سوم به صورت (نمودار  )10-3نوشته ميشود.
 )7پاورقیها
 شمارة پاورقيها پيوسته نبوده ،در هر صفحه تکرار شود. ارجاع آيات در پاورقي نميآيد؛ بلکه داخل متن بالفاصله پس از آيه يا آيات ،داخل پرانتز وچنين ميآيد( :بقره.)210/
 معادل التينِ اسامي و واژگان و عبارات نيز درون متن و داخل پرانتز ميآيد. مشخصات منابع مورد استفاده در رساله/پاياننامه به صورت ذيل در پاورقي آورده ميشوند:( نحوه کاربرد ويرگول ،نقطه ويرگول ،نقطه ،دونقطه ،اتصال يا فاصله از قبل و بعد مطابق توضيحات و
مثالهاي ادامه باشد )
کتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (د .سال وفات)؛ نام کتاب (پررنگ )bold؛ جلد ،صفحه.
مقالة مجله :نام خانوادگي ،نام نويسنده؛ «عنوان مقاله» (پررنگ )bold؛ عنوان مجله ،شمارة مجله،
صفحه.
مقالة دانشنامه و دائرة المعارف :نام خانوادگي ،نام نويسنده؛ عنوان مدخل؛ عنوان دانشنامه يا دائرة
المعارف (پررنگ  ،)boldجلد ،صفحه.

 در صورت وجود نويسنده دوم ،بعد از نام خانوادگي و نام نويسنده اول ،ابتدا نام و بعد نامخانوادگي نويسنده دوم ذکر مي شود و چنانچه نويسندگان بيشتر از دو نفر باشند ،بعد از نويسندة نخست
تنها عبارت «و ديگران» ذکر ميشود.
 در پاورقي نام کامل کتاب ذکر نميشود ،مثالً «بحار االنوار» به جاي «بحار االنوار الجامعة لدرراخبار االئمة االطهار» و «الکشاف» به جاي «الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و .» ...
 در صورت استفادة بدون فاصله از يك منبع با تغيير جلد يا صفحه يا هر دو ،ابتدا کلمة «همان»و بعد جلد و صفحة تغييريافته ميآيد.
 در صورت استفادة با فاصله از يك مأخذ در يك صفحه ،مشخصات آن تکرار ميشود و کلماتيچون« :پيشين» و مانند آن نميآيد.
 چنانچه در يك صفحه از دو اثر يك نويسنده استفاده شود ،در مورد دوم به جاي نام خانوادگي،واژة «همو» ميآيد.
مثالها
 کليني ،محمد بن يعقوب (د329.ق)؛ الکافی؛ ج ،1ص .35مجلسي ،محمد باقر (د1111.ق)؛بحار االنوار؛ ج ،54ص.45
 طباطبايي ،محمد حسين (د1360.ش)؛ الميزان؛ ج ،10ص.264 طباطبايي ،محمد حسين (د1360.ش)؛ الميزان؛ ج ،8ص.45 همو؛ قرآن در اسالم؛ ص.89 عليدوست ،ابوالقاسم (معاصر)؛ فقه و عرف؛ ص.132 - 140 همان ،ص.135 مرادي زنجاني (معاصر) ،حسين و محمد علي لساني فشارکي (معاصر)؛ روش تحقيق موضوعیدر قرآن کريم؛ ص.184

 ميراحمدي ،عبداهلل (معاصر) و ديگران (معاصر)؛ بررسی و نقد ديدگاه صاحبان تفسير المنار؛ص.158
 مهريزي ،مهدي؛ «روايات تفسيری شيعه ،گونهشناسی و حجيت»؛ فصلنامه علوم حديث،شمارة  ،55ص.85
پاکتچي ،احمد؛ «ابن جنيد اسکافي»؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛ ج ،3ص.258
در مواردي که از محتواي اختصاصي نرمافزار و نه منابع موجود در آن استفاده ميشود ،در پاورقي
گزارش شود ،مثالً :نرمافزار دراية النور ،نسخه .2/5
در صورت استفاده از منابع اينترنتي کلية اطالعات مربوط به پايگاه مورد استناد ،همراه تاريخ
مراجعه به آن بايد ذکر شود ،مثال:
تاريخ مراجعه به پايگاهhttp://daneshnameh.roshd.ir/mavara 1393/11/13 :
 )8فهرست منابع
 فهرست منابع در انتهاي رساله/پاياننامه به ترتيب الفباي نام خانوادگي مؤلفان يا لقب و کنيهمشهور ايشان ميآيد.
 مبناي تعيين نام مشهور ،کتاب «فهرست مستند اسامي مشاهير و مؤلفان» يا سايت کتابخانة ملياست ،به عنوان مثال :ابن بابويه براي شيخ صدوق محمد بن علي ،شهيد اول براي محمد بن مکي عاملي،
شهيد ثاني براي زين الدين بن علي و عالمة حلّي براي حسن بن يوسف مشهور است.
 همه منابع مورد استفاده در متن رساله/پاياننامه در فهرست منابع آورده ميشوند. قرآن ،نهج البالغه و صحيفة سجاديه در آغاز منابع آورده ميشوند؛ با ذکر نام مترجم. بعد از نام نويسنده/گان و کتاب به صورتي که در پاورقيها بيان گرديد ،ديگر مشخصات به اينترتيب ذکر ميشوند :تصحيح/ترجمه :نام ،نام خانوادگي؛ محل انتشار ،ناشر ،نوبت چاپ ،سال انتشار،
مانند کليني ،محمد بن يعقوب (د329.ق)؛ الکافی؛ تصحيح :علياکبر ،غفاري؛ ترجمه :سيد جواد
مصطفوي؛ تهران ،کتابفروشي اسالميه ،چاپ چهارم1372 ،ش.

نحوه کاربرد ويرگول ،نقطه ويرگول ،نقطه ،دونقطه ،اتصال يا فاصله از قبل و بعد مطابق
توضيحات و مثال باشد.
 در مقاالت مجله ،دانشنامه و دائرة المعارف ،صفحه آغاز و انتها نيز ذکر ميشود. ترتيب فهرستها اين گونه است :کتابها (فارسي و عربي) ،مقاالت ،منابع التين ،نرمافزارها،پايگاههاي اينترنتي ،نمايهها.
 در فهرست نمايهها به جانمايي آيات ،احاديث ،اشعار ،انواع اسمهاي خاصّ مذکور در متن،پرداخته ميشود ( به ترتيب :آيات ،روايات ،اشعار ،اشخاص ،مکانها ).
 -آوردن نمايه در رساله/پاياننامههايي که تصحيح نسخه نيستند ،پس از تأييد کميته داوري است.

بخش دوم :راهنمای تدوين
الف) چيدمان محتوا و بخشهای رساله/پاياننامه
جلد رساله/پاياننامه به زبان فارسي.
بسم اهلل الرحمن الرحيم ( از بهکار بردن کادر و تزئينات خودداري شود ).
روي جلد به زبان فارسي.
صورتجلسة تايپشده تأييدية دفاع رساله/پاياننامه که به امضاي هيئت داوران رسيده و وضعيت
قبولي رساله/پاياننامه و نمره در آن درج شده است.
سپاسگزاري ( الزامي است و حداکثر در يك صفحه تنظيم شود ).
تقديم ( درج اين صفحه اختياري بوده ،نبايد بيش از يك صفحه باشد ).
چکيده فارسي ( حداکثر  200کلمه ،در يك صفحه و همراه کليدواژه در فرم مخصوص دانشگاه
تنظيم شود ).
فهرست مطالب ( به ترتيب شامل فهرست تفصيلي و فهرست جدولها ،نمودارها ،شکلها و
نقشهها در صورت وجود ).
پيشگفتار.
فصلها و بخشهاي رساله/پاياننامه.
فهرست منابع.
فهرست منابع انگليسي.
پيوستها ( در صورت وجود ).
نمايهها ( در صورت تناسب با موضوع يا تصويب در کميته تحصيالت تکميلي ).
چکيده انگليسي ( در فرم مخصوص دانشگاه ).
روي جلد به زبان انگليسي.
جلد رساله/پاياننامه به زبان انگليسي.

ب) شرح روی جلد
 جلد رساله/پاياننامه از نوع گالينگور به رنگ قهوهاي و نوشتههاي روي آن زرکوب يا نقرهکوبچاپ شوند.
 روي عطف (لبه کناري) جلد رساله/پاياننامه به صورت زرکوب عنوان رساله/پاياننامه و سپسنام و نام خانوادگي نگارنده آورده شود.
 محتوا و مطالب روي جلد و ترتيب آنها به قرار ذيل است: .1آرم دانشگاه فردوسي مشهد ،ترجيحاً با عرض  2سانتيمتر و طول  3سانتيمتر ،در وسط قسمت
باالي صفحه.
 .2عبارت « دانشکده الهيات و معارف اسالمي (شهيد مطهري) ».
 .3عبارت « رساله/پاياننامه براي دريافت درجة دکتري/کارشناسيارشد در رشته علوم قرآن و
حديث ».
 .4کلمة «عنوان».
 .5عنوان رساله/پاياننامه.
 .6کلمة «استاد/استادان راهنما».
 .7نام استاد يا استادان راهنما همراه عنوان دانشگاهي/حوزوي ايشان.
 .8کلمة «استاد/استادان مشاور».
 .9نام و نام خانوادگي استاد يا استادان مشاور همراه عنوان دانشگاهي/حوزوي ايشان.
 .10کلمة «نگارنده».
 .11نام و نام خانوادگي نگارنده.
 .12ماه و سال دفاع از رساله/پاياننامه.

ج) شمارهگذاری صفحهها
 صفحههاي ابتداييِ پيش از فهرست ( بسمله ،تقدير ،تقديم ،چکيده ) شمارهگذاري نميشوند. فهرست مطالب با حروف الفبا (ابجد) شمارهگذاري ميشود. شروع شمارهگذاري از ابتداي پيشگفتار است که با عدد شمارهگذاري ميشود. شمارهگذاري عددي تا آخرين صفحة رساله/پاياننامه ادامه مييابد.د) حروفچينی
 کلية مطالب و مندرجات رساله/پاياننامه ميبايست با برنامه وُرد ( )Wordتايپ و حروفچينيشوند.
 ضروري است حروفچيني با دقت تمام انجام شود .وجود غلطهاي متعدد باعث کسر نمره درارزيابي نهايي خواهد شد.
 متن رساله/پاياننامه با فونت  Blotusيا  Bbadrو اندازة  14يا  15باشد. آيات قرآن با فونت  Neirziاندازة  ( 10در صورت انتخاب اندازة  14براي فونت متن ) يا 11( در صورت انتخاب اندازة  15براي فونت متن ) بيايند.
 روايات با فونت  Traditional Arabicو اندازة يك شماره بزرگتر از سايز انتخاب شدهبراي فونت متن آورده شوند.
 متنهاي عربي با فونت  Badrو همان اندازة فونت متن باشد. واژهها و عبارتهاي انگليسي با فونت  Times new romanو اندازة  14بيايند. پاورقيها مطابق با فونت متن ( فارسي  Bbadrيا  ،Blotusعربي  ،Badrآيه ،Neiriziروايت  ،Traditional Arabicانگليسي  ) Times new romanو اندازة دو شماره کوچكتر از
سايز فونت متن بيايد.
 -عنوان فصلها در يك صفحة مستقل ،يكرو و وسط صفحه با فونت  Btitrو اندازة  24بيايند.

 عنوانها و تيترهاي اصلي ،سر سطر و بدون تورفتگي با فونت  Btitrو اندازة  14درج شوند. عنوانهاي فرعي با تورفتگي و فونت  Mitraاندازة  14و به صورت برجسته ( )BOLDبيايند.ه) صفحهآرايی
 استفاده از کادر و تزئينات در حاشيه و باال و پايين متن تايپ شده ،ممنوع است. صفحة اول هر فصل از سطر پنجم شروع شود. فاصلة ميان پاراگرافها  6نقطه ( )ptاز قبل و بعد باشد. فاصلة سطرهاي پاورقي  1سانتيمتر ( )singleباشد. حاشية سمت راست کاغذ  3 ،A4سانتيمتر ،سمت چپ  2.5سانتيمتر ،باال و پايين هر کدام 2.5سانتيمتر است.
 فاصلة خطها اندازهاي انتخاب شود که تعداد سطرهاي هر صفحه کمتر از  20و بيشتر از 24سطر ،بدون احتساب پاورقي ،نباشد.
 -شمارة صفحه ،به فارسي وسط و پايين صفحه درج شود.

اين آيين نامه پس از اجراي آزمايشي يکساله و انجام بازنگريهاي الزم در جلسه شمارة  389کميتة
تحصيالت تکميلي گروه تاريخ  1395/8/10مورد تصويب قرار گرفت و از اين تاريخ به بعد الزم االجرا
گرديد.

