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 کليات: مقدمه

دکتری است که زیرر نررر /گزارش نهایی آخرین دستاورد دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد  نامه/رسالهپایان  -

  شود.استاد/ان راهنما و/یا مشاور به زبان فارسی تهیه می

پایان  - حداقل  حجم  ارشد  کارشناسی  حداقلسی  نامه  دکتری  رساله  و  کلمه  کلمه    شصت  هزار  هزار 

میزان  این  کمتر از    موارد  همانندجویی ایرانداک است.  ۀتشخیص این عدد، میزان ذکرشده در نام  مالک  است.

 .شودمیارجاع  یا کمیته داوران گیری به شورای تحصیالت تکمیلی گروه برای تصمیم

و  پس از دفاع  و    شود  دفاع باید صحافی نشده تقدیم  ۀبرای جلسنامه/رساله  پایان  ۀ های آماده شدنسخه  -

اعالمی دانشگاه   مقررات  مطابقآموختگی  به منرور انجام تشریفات دانش  شده،خواسته  انجام اصالحات    ازبعد  

 .(برای دریافت راهنما کلیک کنید) د.شوصحافی و جلد   مرکزی ۀکتابخانپایگاه  در 

 رد.یصورت گاز یك جنس و اندازه کاغذهایی  بابه صورت دورو و  نامه/رسالهپایانچاپ  -

  

https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=630&lang=fa


 

 

 تدوين شيوه: اولبخش 

 نامه/رساله پايان ی ساختار کل  ( أ

 ن فارسینامه/رساله به زباپایان جلد .1

  بسملهصفحه  .2

 صفحه عنوان .3

 دفاع ۀتأییدی ۀشدتایپ ۀجلسصورت .4

 همراه امضای استاد/ان راهنما و دانشجو ۀشدتکمیل ۀناماصاللت .5

 )درج این صفحه اختیاری است(تقدیم صفحه  .6

 صفحه سپاسگزاری .7

 چکیده فارسی   کاربرگ .8

ها  نقشهها و   ها، نمودارها، شکل فهرست مطالب )به ترتیب شامل فهرست تفصیلی و فهرست جدول .9

 در صورت وجود( 

 پیشگفتار .10

 مقدمه .11

 بدنه اصلی  .12

 نامهکتاب  .13

 تحصیالت تکمیلی(  ۀها )در صورت تناسب با موضوع یا تصویب در کمیتنمایه  .14

 چکیده انگلیسی  کاربرگ  .15

 روی جلد به زبان انگلیسی   .16

 به زبان انگلیسی نامه/رسالهپایان جلد  .17

  



 

 

 روی جلد شرحب( 

کوب چاپ های روی آن زرکوب یا نقره ای و نوشتهاز نوع گالینگور به رنگ قهوه  نامه/رسالهپایانجلد    -

 شوند.

و سپس نام و نامه/رساله  پایانبه صورت زرکوب عنوان  نامه/رساله  پایانروی عطف )لبه کناری( جلد    -

 نام خانوادگی نگارنده آورده شود.

 :صفحه عنوان که شامل موارد زیر است -

 )همانند صفحه اول همین نوشتار(  دانشگاه فردوسی مشهد در وسط قسمت باالی صفحه نشان. 1

 . عبارت » دانشکده الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری «2

 نام رشته و گرایش مربوط  « ارشدرشناسینامه کادکتری« یا »پایان . عبارت »رساله3

 »عنوان«  ه. کلم4

 نامه . عنوان رساله/پایان5

 »استاد/استادان راهنما« هکلم. 6

 استاد یا استادان راهنما همراه عنوان دانشگاهی ایشان و نام خانوادگی . نام7

 »استاد/استادان مشاور« ه. کلم8

 . نام و نام خانوادگی استاد یا استادان مشاور همراه عنوان دانشگاهی ایشان.9

 »نگارنده« ه. کلم10

 دانشجو. نام و نام خانوادگی 11

 (1401)مثال: تابستان  دفاع و فصل سال .12

  



 

 

 ها گذاری صفحهج( شماره

ولی در   ؛شوندگذاری نمیهای ابتدایی پیش از فهرست )بسمله، تقدیر، تقدیم، چکیده( شمارهصفحه  -

 آیند. شمارش  صفحات آغازین به حساب می

 شود. گذاری میفهرست مطالب با حروف الفبا )ابجد( شماره -

 شود.  گذاری میگذاری از ابتدای پیشگفتار است که با عدد شمارهشمارهشروع  -

 یابد.  ادامه می نامه/رسالهپایان ۀگذاری عددی تا آخرین صفحشماره -

 

 چينی  د( حروف

 .استفاده شود Wordنرم افزار  از رساله/نامهپایان چینی برای حروف -

حروف  - است  تمام  ضروری  دقت  با  غلطچینی  وجود  شود.  در  انجام  نمره  کسر  باعث  متعدد  های 

 ارزیابی نهایی خواهد شد. 

 باشد. IRLotusفارسی باید و پاورقی  قلم متن  -

 باشد. Times New Romanانگلیسی باید و پاورقی  قلم متن  -

 باشد. IRZarعربی باید و پاورقی قلم متن  -

 باشد. IRBadrباید   و روایات در متن و پاورقی نآقرقلم آیات  -

 باید باشد. Boldو  18و تیترها  12پانوشت و  15اندازه قلم متن  -

 بیایند. 24 ه و اندازIRTitr رو و وسط صفحه با فونت مستقل، یک هها در یک صفحعنوان فصل -

 (دانشکده، لبۀ پژوهشی مراجعه کنیدبه پایگاه ها و عالئم )برای دریافت مجموعه کامل فونت

 

 



 

 

 آرايیه( صفحه

متر  سانتی  3و 3و3و3/ 5حاشیه راست، چپ، باال و پایین به ترتیب با  ،  A4  آرایی روی برگهدر صفحه  -

  باشد.

متن  - دور  تزیینات  سایر  و  چارچوب  گذاشتن  سخنان    ،از  شعر،  خوشنویسی،  کاریکاتور،  نقاشی، 

 خودداری شود. نامه/رسالهپایان  سراسرمرتبط در  غیر ۀحکیمان

 اول هر فصل از سطر پنجم شروع شود. هصفح -

تا   23بین    ،احتساب پاورقی  بدون  ،ای انتخاب شود که تعداد سطرهای هر صفحهها اندازهخط  ۀفاصل  -

 باشد. کلمه   250و تعداد واژگان حدود  سطر 25

بندهای شماره  - و  بحث  هر  آغازین  با     داربند  دیگر  بندهای  نخست  و سطر  آغاز شود  تورفتگی  بدون 

 تورفتگی آغاز شود.

 ( از قبل و بعد باشد. ptنقطه ) 6ها بندمیان  ۀفاصل -

 وسط و پایین صفحه درج شود.    ،به فارسی هاصفحه ۀ شمار -

 

 

 

 

 

  



 

 

 نگارش  شيوه: دومبخش 

 دهيچک( 1

شامل    - اساسی،  مفاهیم  بیشترین  واژگان،  کمترین  با  که  است  پژوهش  اصلی  مطالب  فشردۀ  چکیده 

، نقل  ی، هدف، روش پژوهش و نتایج آن را بیان کند. در چکیده از طرح مطالب فرعی، تکرارلهئمس/وضوع م

 شود.ها، ارجاع و استناد خودداری میقول مستقیم، فهرست مطالب و بخش

 واژه باشد. 200تا  150شامل  دهیبهتر است چک -

 پرکاربرد و نزدیك به موضوع و مستخرج از متن. هاییا عبارتها واژه کلیدواژگان عبارت است از  -

 . شودیم هیتوص  دواژگانیکل یواژه برا  5  نیانگ یم -

به    - شده  تقطیع  صورت  به  را  عنوان  نباید  قرار  جایتذکر:  واژگان  به.  داد  کلید  از  کاربردن  همچنین 

 .رده باید اجتناب کددایره شمول گستر یو دارا  یکلیدواژگان کل  

 

 ( فهرست مطالب 2

 شوند.یده( ذکر نمیم، چکیر، تقدی)تقد رساله/نامهانیپا ۀین صفحات اولی فهرست مطالب، عناو در -

 . نامه/رساله باید در فهرست بیایدعناوین موجود در پایان یتمام -

مطالب  - فهرست  فرعیعناو  ،در  ز  ی ن  مجموعی که  اصلی عناو  ۀر  تورفتگ این  با  از    یند،  عناوین  پس 

 رند. یگیقرار م اصلی

 

 شگفتار يپ (3

پایان  - محتوای  از  جدای  و  کوتاه  یادداشتی  از  پیشگفتار،  پس  که  است  نگارش نامه/رساله  اتمام 

و    یاز موضوع، اتفاقات پیرامون  یاشامل علت انتخاب موضوع، خالصه  وشود  ینامه/رساله به آن اضافه م پایان

 نامه/رساله است.ساختار پایان



 

 

 مقدمه ( 4

ارزیابی میزان تحقق اهداف مطرح شده    مشتمل بر مبادی عمومی پژوهش است که به منرور سهولت    -
  ۀ نامه/رساله )در زمان داوری( در این قسمت درج می گردد. مطالب مقدمه شامل موارد ذیل از پیشنهاددر پایان

مسمصو   طرح  است:  پرسشئ ب  پژوهش،  پیشینه  پژوهش،  موضوع  تبیین  و  پژوهش، له  ضرورت  فرضیه،  ها، 
 روش پژوهش. 

 نباید در مقدمه ذکر شود.  بمصو   ۀدر پیشنهاد یادآوری: سایر موارد موجود

ب مطابق است؛ سؤال - ها نسبت به آنچه در ها و فرضیهمطالب این بخش عینًا با طرح پیشنهادی مصو 
 پیشنهاده آمده، نباید تغییر کند. اصالحات جزئی نگارشی و ویرایشی مانعی ندارد.  ۀطرح اولی

سؤال  - در  تغییر  فرضیههرگونه  پیشنهادها،  اولیه  طرح  در  آنچه  به  نسبت  عنوان،  یا  آمده    ۀها  ب  مصو 
 .رسیده باشداست، باید به تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی گروه 

 

 بدنه اصلی( 5

اصلی    - فصلپایانبخش  چند  یا  دو  در  بخش و  است    نامه/رساله  چند  به  است  ممکن  نیز  فصل  هر 
 گردد:  بر اساس توضیحات ذیل تدوین میو  تقسیم شود

میفصل    - نامیده  کلیات  که  واژه اول  شامل  و  مسشود  تاریخی  سیر  ارائه  که  ئ شناسی،  صورتی  )در  له 
 ها و مطالب دیگری از این دست است.زمینهها و نیازمند واکاوی تاریخی باشد(، ارائه سیر ریشه

 نامه/رساله را تشکیل دهند. نباید بیش از یک پنجم حجم پایان هم روی: مقدمه و فصل اول تذکر -

ها باید  ترتیب فصل  .تواند متفاوت باشدمحتوا و تعداد سایر فصول بسته به نوع و ماهیت پژوهش می  -
خاصی منطق  کند  از  سؤا   پیروی  در  و  داده  توضیح  مقدمه  در  پژوهشگر  است.   هایل که  شده  مطرح  تحقیق 
 سؤال فصلی جداگانه اختصاص یابد. رای هرضرورتی ندارد ب

 اشد.بها از فصل یکی عنوان نباید  رساله/نامهانیپا عنوانتذکر:  -



 

 

نیاز    - صورت  را  میدر  بخشی  جمعتوان  نتیجه به  و  ارائه  بندی  و  مباحث  دستاوردها گیری    ، خالصه 
راه  ،هایافته و  پژوهشکارهاپیشنهادها  میداداختصاص    ی  پژوهشگر  ابتکار  به  بخش  این  فصل،  .   تواند، 

 گیری، نتایج پایانی و مانند آن عنوان یابد.نتیجه

 

 نگارش  یها سته يبا ( 6

خط  رعایت    - میمصو    فارسی  دستور  پیشنهاد  است.  الزامی  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  شود ب 
از   محترم  خط  نویسندگان  امالیی  کنند  فارسی  فرهنگ  افزونۀ    .استفاده  از  استفاده  صورت  در  که  شود  دقت 

   .یید یا رد کنیدأتک بررسی و تموارد اصالحی افزونه را تک  »ویراستیار« حتماً 

پایان  - رسمی  واژه رساله  /نامهزبان  از  باید  همچنین  نگارش  در  است.  فارسی  فارسی  بهره   های  روان 
از عربی و غیرعربی در متن خودداری شود.   ها و واژگان بیگانه اعم  ها و عبارتکارگیری متنجسته شود و از به

 توان بر حسب ضرورت در پاورقی آورد.این موارد را می

های انگلیسی( که برای عنوان یا کلیدواژگان ی یا عربی با نشانه)برگرداندن عناوین فارس  گردانینویسه   -
  « باید انجام گیرد. این جدول در پیوست IJMESنامه/رساله الزم است، بر پایۀ راهنمای جدول »انگلیسی پایان

 مده است. آ

، استاد، عالمه،  آمیز از قبیل آیت الله، دکترکارگیری اسامی و القاب علمی و احترام ضروری است از به  -
 مگر مواردی که در ؛ الله علیه و مانند آن برای صاحبان آثار و منابع پرهیز شود  حمةثراه، رشهید، شادروان، طاب

 ی باشد. مل   ۀکتابخان پایگاهیا  فهرست مستند اسامی مشاهير و مؤلفانکتاب 

پا  - منبعا  ی  یعنی؛  استا مستدل  یمستند    رساله/نامه انیمطالب مندرج در  از  و  معتبر    یبرگفته    ا ی است 
 . ه استدکرذکر  ی ل و برهانی آن دل یبرا  نویسنده

با اندیشه و قلم خود در متن    - با نقد و تحلیل    پژوهشگر  حضور مؤثر داشته باشد. این حضور عمدتًا 
جمع نتیجهآراء،  و  رسالهگیری بندی  در  امر  این  رعایت  گردد.  آشکار  دکتری  ها  دوره  برابر  های  چند  ضرورتی 

 دارد. 



 

 

در روش نقل قول    :شودها در متن به یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم انجام میقول   کلیه نقل  -
در این روش باید عبارت میان دو    .گونه تصرفی آورده شودمستقیم، باید عین عبارت و متن نقل شده بدون هیچ

قرار گیرد قالب    در  و  گیومه  در  بودن  تورفتگی  ی  بند  صورت طوالنی  با  از  متر  سانتی  5/1مستقل،  از دو طرف 
پاراگراف متمایز شود.سایر  متن  تذکر    های  نگارنده ضمن  باشد،  اصلی غلط واضحی  منبع  در  که  در مواردی 

زم است فقط در موارد ضروری که نیاز به ذکر عین عبارت است از این ال  مورد، در پاورقی آن را اصالح کند.
با ادبیات خودش مطلب مذکور را   نوع نقل قول استفاده گردد. در روش نقل قول غیر مستقیم، پژوهشگر باید 

اده  استف ت امانت و ارجاع به مأخذ  یرعا ،وهیدر هر دو ش شود.بازنویسی کند، در این روش از گیومه استفاده نمی
 .است یبا ذکر جلد و صفحه ضرورشده 

از منبع  - از منبع اصلیغ  یچنانچه نقل قول  آن منبع    ،صورت گرفته باشد  یر  پاورقی  ذکر   یضروردر 
  به عنوان نمونه:، نام منبع فرعی(.  :«به نقل ازعبارت »است )نام منبع اصلی، 

نقل    200، صمذاهب اسالمی  فقهتاریخ  ،  چیمدیر شانه المذاهب االسالمیة،  ابو زهره   :ازبه  ، تاریخ 
 .  334ص

ارجاع  - بودفراوانی  خواهد  امتیاز  کسر  موجب  باواسطه  آن  ؛های  پایانمگر  هدف  نقد که  نامه/رساله 
 باشد.

یا    نداشته باشد  یدسترس   ی رفته است که پژوهشگر به منبع اصلیپذ  یاستفاده از منبع واسطه در صورت   -
 کارگیری وجود داشته باشد. در این به یقابل دفاع ۀ انگیز

ای که به گونه  ،طوالنی از متن دیگر همراه با ارجاعاتی که در آن متن آمده است  ۀذکر مطالب پیوست  -
-ب علمی محسوب میخالف اخالق پژوهش و تقل    است،تحقیق خود پژوهشگر    خواننده تلقی کند مطالب  

پژوهشگر است  موارد الزم  این  در  تحقیق    ،شود.  از  را  پژوهشی خود  کار  کامالً   حیطه  متن  آن  در    انجام شده 
 متمایز کند.

 منبعی که متن اصلی آن عربی است روا نیست. ۀاستفاده از ترجم -

مگر    ؛نباید به منابع غیر اصیل و دست دوم استناد شود  ،با وجود منابع اصیل در یک رشته یا موضوع   -
 یا رویکردهای نو باشد.ها که این منابع حاوی نکتهآن



 

 

به  - ارجاعات  نمیخودی  فراونی  حساب  به  مزیت  بر  خود  و  اول  دست  و  اصیل  منابع  به  مراجعه  آید. 
 شود.حسب نیاز مزیت محسوب می

منابع  ستفاده از  ا  یفراوان  .ر استیپذهیتوج   ،یچاپ  ۀتنها در صورت نبود نسخ  ینترنتیاستناد به منابع ا  -
 ست.یمطلوب ن ینترنتیا

 .آیندمی  آیات قرآن کریم و احادیث، در صورتی که در کانون استدالل قرار داشته باشد، در متن -

عبارت  - گونهآوردن  به  و  است  پیچیده  و  دقیق  که  استشهاد  یا  استدالل  مورد  عربی  های مختلف  های 
 شود، در متن بالمانع است.شرح و تحلیل می 

پایان  ۀترجم  - استشهاد در سراسر  قرآنی مورد  ترجمهآیات  از  از یکی  معتبر نامه، صرفًا  و  های مشهور 
که نویسنده در مقام ادای توضیحات خود در  ای پرهیز شود، مگر آنسلیقه  ۀشود از ترجمنقل شود. توصیه می

 صدد نقد ترجمه مشهور باشد. 

 آن در متن ضرورتی قابل دفاع داشته باشد.شود؛ مگر آنکه آوردن ترجمه در پاورقی آورده می -

مطالب دیگری از قبیل متن یک آیه، روایت، عبارت عربی، عبارت   ها افزون بر ارجاعات،در پاورقی  -
گشا )که آوردن آن در متن امکان ندارد و سبب اختالل  راه  های فرعی  های دیگر، منبع مورد ارجاع و توضیحزبان

 ذکر کرد.  توانمی همشود( را در نرم بحث می

 شود.  یگذارات اعرابیروا -

 د.یایات در صورت ضرورت، در پاورقی بیروا ۀترجم -

 

 هاعنوان یگذار ( شماره7

می  - فرع  یاصل  یهاتیترتمام  شود  توصیه  سر    رساله/نامهانیپا  یو  الگو  (بند)تیترهای  ذیل    یمطابق 
   :شوند یگذارشماره

بخشیهر    - از  از  ك  فاصله  خط  با  که  شماره  دو  با  فصل  هر  شده یکدیهای  جدا  مشخص  گر  اند، 
 . دنشومی

 .  بخش است ۀ فصل و عدد سمت چپ شمار ۀ انگر شماریعدد سمت راست ب -



 

 

رد یگربخش سمت چپ عدد فوق قرار می ی ز هر  ربخش باشد، شماره  ی دارای ز  در صورتی که هر بخش  -
   .شودیم گذاشتهنقطه  ،انیو در پا

 نیدومروایی«  ر  یتفاستیتر »اگر  مثاًل    شود،ر همواره سمت چپ و چسبیده به تیتر درج می عدد متغی    -
چهارم  ی ز بخش  از  ب  ربخش  باشد،  سوم  افصل  م  صورتن  یه    .رواییر  یتفاس  .2-4-3:  شود ینوشته 

شود:  الثقلین« بیاید، اینگونه درج می  اگر این تیتر نیز زیرمجموعه داشته باشد، مثاًل بعد از آن تیتر »تفسیر نور
 تفسیر نورالثقلین. . 1-2-4-3

جدولشکل  ی گذارشماره  -  نقشهها،  و  نمودارها  ن ها،  الگوز  یها  است،  یمثل  دهم  مذکور  ن  یمثاًل 
 شود.ی( نوشته م10-3 نمودارصورت ) در فصل سوم به نمودار

 

 و فهرست منابع هانوشت( پا 8

شیوۀ    - و  -»پانوشتدر  کند  درج  پانوشت  در  را  خود  ارجاعات  و  توضیحات  باید  نویسنده  منابع« 
های پایانی  متنی و یا یادداشتشناختی آثار را در منابع پایانی اضافه کند. استفاده از ارجاع دروناطالعات کتاب

توان به  ...( مینوشت( در این شیوه مجاز نیست. دقت شود که در خصوص متون مقدس )قرآن، عهدین و  )پی
 (. 35یا یس:  8:16داد )مثال:  متندرون یک مکانیزم واحد در سراسر متن ارجاع پرانتزی

 د:باشدهی و فهرست منابع به شرح ذیل الزم است شیوه ارجاع -

 :اجزای اصلی در ساختار پانوشت -

o  های پانوشت با ویرگول جدا شود. قسمت 
o  شود. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج 
o نویسی شود. نام آثار کالن )مانند کتاب( مایل 
o  .نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود 
o  صفحۀ ارجاعی درج شود. مجلد و شمارۀ 

 :اجزای اصلی در ساختار منابع •

o  شود.های اصلی منابع با نقطه جدا می قسمت 



 

 

o صورت کامل درج شود. نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
o نویسی شود. نام آثار کالن )مانند کتاب( مایل 
o  .نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود 
o وجود. در صورت نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا محقق 
o  ،مشخصات ناشر و سال نشر درج شود.محل  نشر 

 ها  نمونه •

o :کتاب 

 .12، پس از پنجاه سالی، شهیدپانوشت:  ▪
 . 1385، امیر کبیر. تهران: پس از پنجاه سال. سیدجعفر، شهیدیمنابع:  ▪

o  :مقاله 

 .  230«، ی پیامبر اعرمشناسی تفسیرروش ، »معرفتپانوشت:  ▪
»محمدهادی،  معرفتمنابع:   ▪ اعرمروش .  پیامبر  تفسیری  و «.  شناسی  حکمت  پژوهشنامه 

 . 192-185 (:1385زمستان ) 20ش. فلسفه اسالمی،  

o  :مدخل 

 المعارف بزرگ اسالمی، »ابن بابک«. دایرة پانوشت: آذرنوش،  ▪
درج  ▪ اینگونه  لزوم،  در صورت  است.  اختیاری  پایانی  منابع  اطالعات مدخل در  درج  منابع: 

شود:  آذرنوش، آذرتاش. »ابن بابک«. در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، زیر نرر محمدکاظم 
 . 1373المعارف بزرگ اسالمی،  موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دایرة 

o  :فصلی از کتاب 

✓ Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in Living Islamic 
History. 



 

 

✓ Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to Bukhara”. In Living 
Islamic History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenband, edited by 
Yasir Suleiman, 77-91. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

یا مجموعه مربوطه    - اسناد، بخش  نام مرکز  این صورت است:  به  به منابع آرشیوی/اسناد  شیوه ارجاع 
ر صورت لزوم( شماره ثبت سند. نخستین ارجاع به اسناد یک مجموعه سند کامل خواهد بود و پس از آن  د)

سرواژه  می از  کردتوان  مثالً استفاده  کتابخانهبرای    ،  موزهسازمان  قدس  ها،  آستان  اسناد  مرکز  و  از    توانمیها 
 سرواژه سکماق استفاده کرد.  

 ها پیوسته نبوده، در هر صفحه تکرار شود. پاورقی ۀ شمار -

 در ارجاعات، ترجیحًا از »همان«، »همانجا« و »همو« استفاده نشود. -

خبار أبحار االنوار الجامعة لدرر  به جای    بحار االنوارشود، مثاًل  کتاب ذکر نمیدر پاورقی نام کامل    -
 . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عيون األقاویل في وجوه التأویلبه جای  الکشافو  طهاراالئمة األ

  ه در شناسنام   موجود  ، دو نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی و نام هر دو به ترتیباثری در صورتی که    -
»و دیگران« ذکر   عبارتکتاب، درج می شود. چنانچه بیش از دو نویسنده داشته باشد، نام نویسنده اول و سپس 

 شود.می

همراه تاریخ   در مورد منابع اینترنتی، کلیه اطالعات مربوط به پایگاه مورد استناد و مشخصات صفحه  -
  مثال: روزآمدی پایگاه یادشده ذکر شود.

 http://daneshnameh.roshd.ir/mavara  13/11/1393تاریخ مراجعه به پایگاه: 

بر حسب   )بدون تفکیک(  نامه به ترتیب زیر انجام گردد: فهرست منابع فارسی و عربیتدوین کتاب  -
 ها.های اینترنتی، نمایهافزارها، پایگاهمقاالت، منابع التین، نرم، سرشناسهی نام ترتیب الفبای

البالغه   ،قرآن  - ابتدای کتاب  و صحیفۀ سجادیۀ  نهج  با ذکر ترجمدر  و  انجام    ۀنامه  آن  استفاده شده از 
 شود.می

موارد  - محتوا   یدر  از  نرم  یکه  و اختصاصی  آن    افزار  در  منابع موجود  می نه  پاورق شوداستفاده  در    ی ، 
    .5/2النور، نسخه  ةیافزار درا نرم :الً مث گزارش شود،

 .استته داوری ید کمییتأ از پس ،نیستندح نسخه یکه تصح ییهارساله/نامهانیپا درآوردن نمایه  -

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara


 

 

 



 

 

از اساتید   ،نامهده در فرایند تدوین این آیینهای آموزشی دانشکرم گروه نمایندگان محت  رکتمشاضمن تشکر از  

  وه خود ه گرمایندن  باسوال را  اصالحی و تکمیلی یا موارد ابهام و  شود نکات  و دانشجویان گرامی درخواست می

 درمیان گذارند. 

  :هابایی گروه بزرگوران به ترتیب الف

 تمدی مع منصور دکتر       تطبیقی  ادیان و عرفان

 دانشیار مرتضی دکتر        اسالمی  ملل اریخ و تمدنت

 پیروزفر سهیال دکتر        علوم قرآن و حدیث

 ابری ص حسین دکتر       اسالمی وقحقمبانی  فقه و 

 زاده خادموحید دکتر         ی حکمت اسالمفلسفه و 

 ی ئطباطباسیدمحمود دکتر           معارف اسالمی
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