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 مقدمه

 :2توان در چهار دسته تقسیم کردرا می 1های گوناگون پارساها، عناصر و بخشویژگی

 ؛های ظاهریویژگی .1

 ؛ساختار .2

 ؛طراحی .3

 .جزئیات نگارشی .4

چگونگی نگارش پارساا در این چهار دساته اسات. مخاط ان اصالی   آید، در بر گیرندهآنچه در این راهنما می

نویساند؛ بنابراین این راهنما برای زبان فارسای  زبان فارسای می  این راهنما، دانشاوویانی هساتند که پارساا را به

هایی همچون عربی، انگلیسای، فرانساه  ها و رهنمودهایی نیز برای دانشاوویانی که آن را به زباناسات؛ ولی توصایه

 های جداگانه آمده است.نویسند، در بخشو ... می

 
 نامه/رساله است.. پارسا کوته نوشت پایان1

وزارت علوم، تحقیقات و  ریزی امور پژوهشایگزاری و برنامه. این راهنما برپایه »راهنمای نگارش پایان نامه/رسااله دفتر سایاسات2

  1396/ 06/08مورخ   176626/18/3فناوری« از انتشااارات پژوهشااگاه علوم و فناوری اط عات )ایرانداك( اب غی طی نامه  

 است.نگاشته شده

https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=7&entry_uuid=e672b47aae492e3023d5965e72f6229e
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=7&entry_uuid=e672b47aae492e3023d5965e72f6229e
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=7&entry_uuid=e672b47aae492e3023d5965e72f6229e
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=14&entry_uuid=9f86e6525e1f34546da8b5a5069ab09e
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=08da063744878e07960897cc277705f7
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=58&entry_uuid=aaf65a91ca2ec0ad43db068af0275683


 7 ی ظاهر  یهایژگ یو 

 های ظاهریویژگی .1

 اندازه پارسا.  1-1

متر باشاد. بنابراین  آن )پس از برش( دویسات و نود و دو در دویسات میلی و اندازه  1ع آچهارباید در قط  پارساا

متر اساات )نگاه کنید  های پارسااا پیش از برش، دویساات و نود و هفت در دویساات و ده میلیاندازه صاافحه

 (.هابندی صفحهحاشیه به

 جنس جلد.  1-2

طلق شافا  پ ساتیکی    ل ته در نساخه ق ل از دفا  باید باباشاد. ا  2جلد پارساا باید از مقوای ساخت )گالینگور(

 بدون رنگ باشد.

 رنگ جلد.  1-3

 برای دکتری تخصصی الزامی است.ارشد و س ز جلد سخت )جلد نهایی( آبی برای کارشناسی کاربرد رنگ

 جنس کاغذ.  1-4

ای باشااد که با چاپ دو رو، گونهکاغذ گزارش باید ساافید، بدون اسااید و مرغوب باشااد. جنس کاغذ باید به

 های گزارش باید از یک جنس باشند.صفحه رو دیده نشود. همه پشت، در صفحه صفحه

 کیفیت چاپ.  1-5

هاا، نمودارهاا،  ویژه جادولهاا و باهای کاه نوشاااتاهگوناهچااپ شاااود، باهگزارش باایاد پررناگ و باا کیفیات خوب  

های از پارسا  درصاورت نیاز و با تشاخیا اساتید راهنما باید تصاویر و یابخش  ها روشان باشاند.تصاویرها و شاکل

 صورت رنگی چاپ شود.به

 
1. A4 

  محافظ  پوشاش با  ایمحدوده که چاپ اسات از نو  یک  شاود،می  نامیده هم ساخت جلد  کهHardcover به انگلیسای    . گالینگور2
فت خت و ساف   پذیرانعطا   چاپ نو  این از  اساتفاده دالیل  ترینمهم از یکی  شاود. داده پوشاش با مقوا و جلد براق باید  که دارد ساخ

 شود.می کتاب جلد شدن محکم و خشک باعث که است عخطف قسمت در آن فُقرات ستون شدن دوخته واسطه به بودن پارسا

https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12


 نامه و رساله  راهنمای نگارش پایان 8

 شیوه چاپ.  1-6

ه نشاود، چاپ دو رو بهتر اسات.  رو دید پشات، در صافحه اگر کاغذ مرغوب باشاد و با چاپ دو رو، صافحه

 جای دستگاه کپی( تهیه شوند.های تکراری پارسا با چاپگر لیزری یا دیویتال )بهشود نسخهپیشنهاد می

 تعداد صفحات.  1-7

های دکتری ارشاد حداقل هشاتاد و حداک ر صاد و پنواه صافحه و در رساالههای مقطع کارشاناساینامهدر پایان

ال ته با تایید اساتاد راهنما تعداد    باید باشاد.تخصاصای حداقل صاد و هشاتاد و حداک ر دویسات و پنواه صافحه  

 تواند تا سیصد صفحه افزایش یابد.مقطع دکتری میصفحات در 

 ساختار .2

 چارچوب اصلی.  2-1

 چارچوب نگارش پارسا چهار بخش اصلی دارد:

 جلد؛ .1

 ؛بخش آغازین .2

 متن اصلی؛ .3

 بخش پایانی. .4

های زیر را های این جدول نیز ویژگیاند. سارنویسآمده  هاساتونف بخش، در 1-2جدول   دراین چهار بخش  

. همچنین در ساتون شاماره صافحه؛ ع مت )ن( نشاانه این اسات که شاماره صافحه  دهندبرای هر بخش نشاان می

( نشاانه  ✓شاود و ع مت )صافحه دارد اما نمایش داده نمی( نشاانه این اسات که آن بخش شاماره  ندارد، ع مت )

 :شوداین است که آن صفحه شماره صفحه دارد و شماره نمایش داده می

 عناصر؛ .1

 ها؛بودن آنضروری یا اختیاری .2

 هد  یا شرح؛ .3

 اجزا. .4

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/015/original/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7_%D9%88_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.pdf?1497074647
http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/015/original/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7_%D9%88_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.pdf?1497074647


 9 ساختار  

 هاهای آنهای پارسا و ویژگی. بخش1-2جدول 
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حه ها
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ش
 

 عناصر 
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ور
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ار
تی
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 اجزا  هدف/شرح

لد 
ج

 

 مشاهده پذیری پارسا در قفسه   ✓ عطف  ×
 عنوان پارسا 
 نام و نام خانوادگی دانشجو 
 ماه و سال دفاع 

 
 
× 

 روی جلد 
در    به زبان اصلی پارسا و )

پارسا به زبان غيرفارسی  
رابر نهادهای آن در  اس ببراس

 شود(تهيه می  زبان اصلی

✓  
نشفان دادن  ها و داری صففههنگه

 اطالعات اصلی درباره پارسا

 نشان دانشگاه 
 نام دانشگاه ادیان و مذاهب 
  /پژوهشکدهنام دانشکده 
 رشته تهصيلی 
 )گرایش تهصيلی )اگر باشد 
 رساله دکتری(/مقطع )پایان نامه کارشناسی ارشد 
 عنوان پارسا 
 نام و نام خانوادگی دانش آموخته 
 استاد)ان( راهنما نام و نام خانوادگی( 
 نام و نام خانوادگی )استاد)ان( مشاور 
  دفاعماه و سال 

  ✓ پشت جلد )به زبان انگليسی( ×
بهتر اطالعات پارسفا در    یهاشفاع
 جهان

    همفاننفد اج ا روی جلفد ففارسفففی بفا برابر نهفادهفای
 انگليسی آن

  دفاع ميالدیماه و سال 

ن 
زی

غا
ش آ

خ
ب

 

 ف اول دفتر بود نام خداوندگار  ✓ به نام خدا  یه صفه 

 
 صفهه عنوان
 پارسا(   )به زبان فارسی

✓  

توضفففيی اینکهی ایف صففففهه در  
دفاع( همان  نسخه سيمی )نسخه  

صففهه جلد و بدد از طل  شففا  
 پالستيکی قرار دارد

 همانند اج ا روی جلد فارسی 
  درصفورتی که زبان اصفلی پارسفا غيرفارسفی باشفد

 برابر نهادهای آن به زبان اصلی پارسا
 

 
صفهه عنوان دوم )برای  
 پارسا به زبان غيرفارسی(

✓   
  همانند اج ا روی جلد ولکف به زبان فارسی 

  برگ اصالت و مالکيت اثر ✓  
تأیيد اصالت پارسا و روشف کردن  

 حقوق آن

  باشدتهيه شده توسط دانشگاه میبراساس متف 
   امضاء ایف صفهه توسط دانشجو و درحضور نماینده

 تهصيالت تکميلی ال امی است

  صورتجلسه دفاع ✓  

توضفففيی اینکهی ایف صففففهه در  
نسفخه سفيمی )نسفخه دفاع( نداید 

 باشد
همچنيف ایف صفففهه باید دارای  
شماره ثدت و تاریخ ثدت دبيرخانه  

 باشد.دانشگاه 

 اطالعات پارسا 
 نام و نام خانوادگی دانش آموخته 
 تاریخ خورشيدی دفاع 
 ی ارزیابینمره / درجه 
 ی سففازمانی  ی علمی و رایانهنام و خانوادگی، درجه

 اعضای هيئت داوران
 امضای اعضای هيئت داوران 
  ی مؤسسه نام و نام خانوادگی، سمت و امضای نماینده  

 در اختيار دانش آموخته ف ✓  تقدیم یه صفه 

 در اختيار دانش آموخته ف ✓  سپاسگ اری  یه صفه 
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 عناصر 

ی 
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ی  

ار
تی

اخ
 

 اجزا  هدف/شرح

 

و چکيده مدسوط به   چکيده
زبان فارسی )برای پارسا به  

 زبان غيرفارسی( 
 ای از پارساخالصه یهارای  ✓

 مقدمه 
  هد 
 )روش )مواد 
 هایافته 
 نتایج 

  ✓ ها کليدواژه  -
ها در  تریف موضفوعاشفاره به مهم

 پژوهش
 در ذیل همان صفهه چکيده  سه تا هفت کليدواژه 

  ✓ ها فهرست نوشته ✓
دسففترسففی آسففان به مهتوای  

 پژوهش
  های اصلی و فرعی عنوان 
 هاصفهه  یه شمار 

✓ 

ها، نمادها و  فهرست نشانه
ها و  ها )سرنام نوشتکوته 

 ها اگر باشند.(سرواژه 
✓  

راهنمفایی خواننفدگفان برای در   
 بهتر مهتوای پارسا

  هانشانه 
  نمادها 
  ها(ها و سرواژه ها )سرنام نوشتکوته 

✓ 
 ها فهرست جدول
 )اگر باشد.( 

✓  
هفا در متف  جفایفابی آسفففان جفدول

 اصلی
  هاعنوان جدول 
 هاصفهه  یه شمار 

✓ 
 ها  فهرست شکل 
 )اگر باشد.( 

✓  
ها در متف  شففکلجایابی آسففان  

 اصلی
  هاها و عکس ها، تصویرها، نقشهعنوان شکل 
 هاصفهه  یه شمار 

✓ 
 فهرست نمودارها  
 )اگر باشد.( 

✓  
هفا در متف  جفایفابی آسفففان نمودار

 اصلی
  عنوان نمودارها 
 هاصفهه  یه شمار 

✓ 
 ها  فهرست پيوست
 )اگر باشد.( 

 هاجایابی آسان پيوست  ✓
  هاعنوان پيوست 
 هاصفهه  یه شمار 

ی 
صل

ن ا
مت

 

  ✓ های پارسا فصل ✓
ه گ ارش پژوهش انجام شفده  ارای

 در پارسا

  فصل نخست 
  فصل دو 
  فصل سه 
 ... فصل 

ی
یان

 پا
ش

خ
ب

 

  ✓ فهرست منابع  ✓
ه منفابع بفه کفار رفتفه در انجفام  ارایف 

 پژوهش
  اطالعات منابع زبان اصلی پارسا 
  اطالعات منابع زبان غيراصلی 

✓ 
 ها پيوست

  ✓ )اگر باشد.( 
ای کفه بفه  اطالعفات اف وده  یهارائف 

 کند.در  بهتر پارسا کمک می
  هاعنوان پيوست 
 هاصفهه  یه شمار 

✓ 
 توصيفی یه نامواژه

 )اگر باشد( 
 ✓ 

ها و اصففطالحات  توصففيف واژه
 پارساناآشنا در 

 

✓ 

فارسی به   یه نامواژه
 انگليسی
 )اگر باشد( 

 ✓ 

های انگليسفی به کار  واژه  یهارای
رفته برای نگارش پارسففا و برابر 

های فارسففی آنها به ترتيب نهاده
 الفدای فارسی

  های فارسی به ترتيب الفدای فارسیواژه 
  های فارسیهای انگليسی واژه برابر نهاده 

✓ 

انگليسی به   یه نامواژه
 فارسی 
 )اگر باشد( 

 ✓ 

های انگليسفی به کار  واژه  یهارای
رفته برای نگارش پارسففا و برابر 

های فارسففی آنها به ترتيب نهاده
 الفدای انگليسی

  های فارسی به ترتيب الفدای انگليسیواژه 
  های انگليسیهای انگليسی واژه برابر نهاده 
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ش 
بخ

حه ها
صف

ره 
ما

ش
 

 عناصر 

ی 
ور

ضر
ی  

ار
تی

اخ
 

 اجزا  هدف/شرح

✓ 

آموخته و  کارنامک دانش 
های برگرفته از  فهرست مقاله 

 پارسا 
 ✓ 

نفامفه  ای از زنفدگیخالصفففهارایفه  
 های پارسا دادهعلمی و سایر برون

  ای دانش آموخته مشخصات شناسنامه 
   ،مدار  تهصيلی به همراه ذکر مقطع، رشته

 مدار    موسسه و سال دریافت
  های علمی و پژوهشیمندی عالقه 
  های  های که از یافته شناختی مقاله اطالعات کتاب

 اند پارسا نگاشته شده 

 )چکيده )به زبان انگليسی ✓  
بهتر اطالعات پارسفا در    یهاشفاع
 جهان

  مقدمه 
   هد 
  )روش )مواد 
  هایافته 
 نتایج 

  ✓ ها )به زبان انگليسی(کليدواژه  -
بهتر اطالعات پارسفا در    یهاشفاع
 جهان

 سه تا هفت کليدواژه 

 
عنوان )به زبان   یه صفه

 انگليسی(
✓  

توضفففيی اینکهی ایف صففففهه در  
نسفخه سفيمی )نسفخه دفاع( نداید 

 باشد
 همانند اج ا پشت جلد انگليسی 

 عناصر پارسا.  2-2

 عطف. 2-2-1

شاده اسات که نخساتین جز  از جلد یک گزارش، عطف آن اسات. عطف، بخشای از یک گزارش صاحافی  

آید، به خواننده در پوشااند. اط عاتی که روی عطف گزارش میشاده را میدوخته یا چسا انده  همهای بهصافحه

نام و نام خانوادگی    کند. در عطف باید عنوان پارسااا،ها کمک میتر آن در قفسااهبازشااناساای و بازیابی آسااان

 آموخته و ماه و سال دفا  از پارسا نوشته شوند.دانش

ای  گونهآید. کیفیت چاپف عنوان در عطف باید بهعنوان اصالی پارساا، نخساتین عنصاری اسات که در عطف می

های  تهساازد. نوشا   های نامنظم، شادنیها یا در دساتهآساانی خوانده شاود و تشاخیا گزارش را در قفساهباشاد که به

ها بتوانند اط عات ویژه خود را متر از پایین عطف فاصااله داشااته باشااند تا کتابخانهسااانتی پنجروی عطف باید  

که عنوان در عطف نگنود یا نوشاتن عنوان  )مانند شاماره بازیابی کتابخانه( در آنوا بنویساند یا بچسا انند. هنگامی

  شاده صاحافی  شاود. این عنوان نزدیکی ل هوان در کناره نوشاته میجای آن، عندر عطف به هر دلیل، شادنی ن اشاد، به
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  بهتر   کناره  در  عنوان.  باشااد  عطف در  عنوان  مانند  باید  کناره  در  عنوان  نوشااتن  شاایوه  و  محتوا. گیردمی قرار  جلد

عنوانی،  تواند روی جلد پایانی هم باشاد. چنین مت راسات جلد آغازین بیاید؛ ولی میسا   و پایین  به  باال از  اسات

توان گنوند، میهای بلند را که در عطف نمیکند. عنوانشاده را آساان میبندی  های قفساهوجو برای گزارش جسات

  خش نخست آنها را نوشت.خ صه کرد یا تنها ب
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 نامه و رساله  راهنمای نگارش پایان 14

 



 15 ساختار  

 روی جلد. 2-2-2

شاکل )  3ترتیب زیر هساتنداز باال تا پایین آن به 2زربی 1با قلم پررنگ  اجزای روی جلد به زبان اصالی پارساا

بندی  حاشایه های سامت چ  متن اصالی اسات )نگاه کنید بههای صافحههای روی جلد مانند حاشایه(. حاشایه2-1

ای باشاد که در یک صافحه جا بگیرند. از گونهها باید بهآن میان اجزای روی جلد بساته به اندازه (. فاصالههاصافحه

 ها را نیز از آنچه در اینوا آمده است، کاهش داد.قلم توان اندازهاین رو می

 متر(؛سانتی دو و نیمنای نشان دانشگاه )با په .1

 (؛14 نام دانشگاه ادیان و مذاهب )با اندازه .2

 (؛13با اندازه نام دانشکده یا پژوهشکده ) .3

 (؛14 ... گرایش ...« )با اندازه دکتری رشته ارشد یا رسالهکارشناسی نامه»پایان نوشته .4

 (؛22 عنوان پارسا )با اندازه .5

 (؛14 »نگارش« )با اندازه واژه .6

 (؛16 آموخته )با اندازهنام خانوادگی دانشنام و  .7

 (؛14 »استاد/ استادان راهنما« )با اندازه نوشته .8

 (؛16 نام و نام خانوادگی استاد/ استادان راهنما )با اندازه .9

 (؛14 »استاد/ استادان مشاور« )با اندازه نوشته. 10

 (؛ 16 نام و نام خانوادگی استاد/ استادان مشاور )با اندازه .11

 (.14 آمیز از پارسا با اندازهسال )ماه و سال دفا  موفقیت ماه و .12

نکته مهم: درصاورتی که پارساا به زبان غیرفارسای نوشاته شاده باشاد، عطف، روی جلد و صافحه عنوان دوم به 

 زبان اصلی پارسا باشد و از برابرنهادهای این کلمات در زبان اصلی پارسا استفاده شود.

 

 
1. Bold 

2. B Zar 

 ( استفاده شود.Arial) آریالقلم پررنگ  ،پارسا به زبان عربی. در  3

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/018/original/2-2._Roye_Jeld.pdf?1497336354
http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/018/original/2-2._Roye_Jeld.pdf?1497336354
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12
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 زبان انگلیسیپشت جلد به . 2-2-3

رو اط عات روی باشاد. از این   اید همانند روی جلد به زبان اصالیپشات جلد که به زبان انگلیسای اسات، ب

عنوان )به زبان انگلیسای( مانند یکدیگر هساتند؛ ولی در پشات جلد قلم »تایمز  جلد )به زبان انگلیسای( و صافحه

 (.2-2شکل رود )کار میزر بهجای بیبه 1نیو رومن«

 
1. Times New Roman  

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/019/original/2-3._Poshte_Jeld.pdf?1497336398
http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/019/original/2-3._Poshte_Jeld.pdf?1497336398
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 نام خداصفحه به. 2-2-4

نخساتین برگ پارساا در از آنوایی که نام و یاد خدا بهترین سارآغاز برای هر نوشاته و کاری اسات، نام او در 

آید. بهتر  های سایمی و ارایه شاده برای جلساه دفا  بعد از صافحه عنوان اول میآید و در نساخهنساخه نهایی می

 شود.پشت این صفحه سفید گذاشته می کار نرود ون صفحه کادر و تزئین بهاست در ای

 (صفحه عنوان )به زبان فارسی. 2-2-5

فارسای باشاد این صافحه  د. درصاورتی که پارساا به زبان غیر شاوزبان فارسای تهیه میهمانند صافحه جلد که به  

  شاودضاروری اسات به زبان فارسای و بعد از جلد و پیش از صافحه عنوان دوم که به زبان اصالی اسات قرار داده می

 .(3ا2)شکل 
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 (سانت 2.5اندازه آرم دانشگاه ) ........................  

 (B zar 14 پر رنگ)فونت  .................... دانشگاه ادیان و مذاهب   

 (B zar 13 پر رنگ)فونت  ................................ نام دانشکده  

 
 (B zar 14 پر رنگ)فونت  ..... ارشد یا رساله دکتری نامه کارشناسي پایان  

 (B zar 14 پر رنگ)فونت  .....   رشته . . . گرایش )درصورت وجود( . . . 
 

 

 (B zar 22 پر رنگ)فونت  ....................... عنوان پارسا  
 

 

 

 (B zar 14 پر رنگ)فونت  ................................ نگارش  

 (B zar 16 پر رنگ)فونت  ........آموخته نام و نام خانوادگي دانش 

 

 (B zar 14 پر رنگ)فونت  ........................ استاد )ان( راهنما  

 (B zar 16 پر رنگ)فونت  . نام و نام خانوادگي استاد/استادان راهنما  

 

 (B zar 14 پر رنگ)فونت  ........................ استاد )ان( مشاور    

 (B zar 16 پر رنگفونت ) .. خانوادگي استاد/استادان مشاور نام و نام  

 

 (B zar 14 پر رنگ)فونت  ............................ ماه و سال  

 . صفحه عنوان به زبان فارسی3ـ2شکل 
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 صفحه عنوان دوم )درصورتی که پارسا به زبان غیرفارسی نوشته شده باشد(. 2-2-6

کار رفته اسات با برابرنهاد آن در زبان غیرفارسای بهدر این صافحه همه اط عاتی که در صافحه عنوان در زبان  

 شوداصلی پارسا آوره می

 برگ اصالت و مالکیت اثر. 2-2-7

گونه اساتفاده  که پارساا، دساتاورد کار و پژوهش خود او اسات و هر دهد  آموخته گواهی میدر این برگ، دانش

برگ در درگاه اینترنتی دانشاگاه ادیان  از این ای محل تحصایل وی شادنی اسات. نمونه مؤساساه آن تنها با اجازهاز 

نام   های درساات بر پایهباید نوشااته قرمز رنگ 1دارزیرخطهای  جای نوشااته. در این برگ بهاساات  و مذاهب

درحضاور ها نوشاته شاوند. اصال این صافحه باید  و مانند آن ته، مقطع، نام اساتادان، نام دانشاکده و رشاتهآموخدانش

پس از برگزاری جلساه شاود و در متن اصالیف پارساا   2اساکننامه دانشاکده مربو  امضاا  و  کارشانا  امور پایان

 آید.عنوان می قرار گیرد. این برگ پشت صفحهدفا  

 ی(جلسه )به زبان فارسبرگ تایید هیئت داوران/صورت . 2-2-8 

آموختگی وی شدفا ، مووزی برای پایان تحصاایل دانشااوو و دان جلسااهتأیید هیئت داوران/ صااورتبرگ 

تحصای ت تکمیلی(   جز نمایندهبرای اعضاای هیئت داوران )به اسات. نوشاتن مرت ه علمی و موساساه محل خدمت

و در متن اصالیف    شاوددفا  الزامی اسات. اصال این صافحه باید اساکن   جلساهدر برگ تأیید هیئت داوران/ صاورت

 . پشت این صفحه سفید است.قرار گیردپس از برگزاری جلسه دفا  پارسا 

 صفحه تقدیم. 2-2-9

 خواهد تقدیم کند.اختیار( پارسا را به کسانی که میتواند )بهآموخته میدانش

 
1. Underline 

2. Scan 
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 صفحه سپاسگزاری. 2-2-10

تواند  هایی ساپاساگزاری کند. ساپاساگزاری مییا ساازمانی و ساازماناختیار( از کساانی  تواند )بهآموخته میدانش

 صفحه تقدیم هم انوام شود.در 

 اصلی پارسا(چکیده )به زبان . 2-2-11

کلیدی  کوتاهی از پارساا اسات که نکات   رساانی، چکیده خ صاهالمعار  کتابداری و اط  ةتعریف دایر  بر پایه

نماید.  گیری برای خواندن یا نخواندن اصال پارساا کمک میکند که به خواننده در تصامیممتن آن را چنان ارایه می

 پشت این صفحه سفید است.

 اصلی پارسا(ها )به زبان کلیدواژه. 2-2-12

های د که موضاو ای برگزیده شاونگونهها نمایانگر محتوای اصالی پارساا هساتند، از این رو باید بهکلیدواژه

های  ها باید با واژهکم ساه و بیشاینه هفت باشاد. کلیدواژهتواند دساتها میکلیدی آن را نشاان دهند. شامار کلیدواژه

ها باید با یک خط فاصاله زیر چکیده )به زبان  پژوهش تناساب داشاته باشاند. کلیدواژه اصالیف عنوان و مسائله

 چکیده در یک صفحه گنوانده شوند.ای که همراه با گونهفارسی( بیایند، به

 فهرست نوشتار. 2-2-13

اند و های اصاالی و فرعی آن را در بر دارد که در متن اصاالی آمدههای هر پارسااا، نام بخشفهرساات نوشااته

های دیگر ها و نام فهرساتها، زیربخشها، بخشکند. نام فصالسارعت از محتوای پارساا آگاه میخواننده را به

ها  آن صافحه همراه شامارهاند، بهترتی ی که در پارساا آمدهها بهها و پیوساتها، نمودارها، شاکلفهرسات جدولمانند  

آید، باید با متن همخوان باشااد. در هر فصاال،  که در فهرساات نوشااتار میآیند. آنچه  در فهرساات نوشااتار می

شاود تا خواننده با یک دید به شامار ه میمتر تورفتگی از شاماره هر فصال نوشاتها با نیم ساانتیزیرفصال شاماره

شود. در فهرست نوشتار،  ترتیب از راست به چ  انوام میها بهگذاری فصلبرد. شاماره های هر فصال پیزیرفصال

های بعدی، به جز فهرسات منابع  آید. فهرساتدفا ، تقدیم و ساپاساگزاری( نمی جلساهبخش آغازین پارساا )صاورت

 توانند در پی فهرست نوشتار بیایند.می که در پایان پارسا است،
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 د(ها )سرنام و سرواژه اگر باشنوشتها، نمادها و کوتهفهرست نشانه. 2-2-14

کردن معانی  هایی( برای خ صاههایی )ع متها، نشاانهها و پارسااهای مربو  به آن رشاتهدر برخی از رشاته

روند و معنایی را برای خواننده  کار مید که برای انتقال پیامی بههایی هساتنروند. نمادها نیز نشاانهکار میپیچیده به

  روند.شمار میبه نوشتهر دو کوته سرواژه در بر دارند. سرنام و

 یهواژ یک مانند هاحر  ساارنام، در ولی ال(،امتی)مانند اچ شااوندمی خوانده جداجدا هاحر  ساارواژه، در

 است(. ایران اس می جمهوری ارتش زمینی سرنام نیروی که نزاجا)مانند  شوندمی خوانده تازه

های اختصااری برای نخساتین بار در متن بیایند، کامل  ها و ع متها، سارواژهرفته هرگاه نمادها، سارنامهمروی

ل نوشاته  درساتی درك کنند. سارنام و سارواژه نیز نخساتین بار کامها را بهشاوند تا خوانندگان آننوشاته و تعریف می

آیند. چنانچه در پارسا  های اختصاری نیز میها و ع متها، سرواژهها، نمادها، سرنامشوند و در فهرست نشانهمی

ها اگر انگلیسای و  ها نوشاته شاود. این نشاانهها، نمادها و اختصاارها اساتفاده شاده باشاد، باید فهرسات آناز نشاانه

آیند. در و اگر فارسای و عربی باشاند، سامت راسات صافحه می  یونانی باشاند، همراه توضایحشاان در سامت چ 

 شوند.می ترتیب عربی، انگلیسی و یونانی نوشتهها، نخست فارسی، سپس بهب قرار گرفتن این نشانهترتی

 د(ها )اگر باشفهرست جدول. 2-2-15

ها آورده  ترتیب در فهرسات جدولبهها، آن صافحه ها و شامارهاگر در متن پارساا جدول هم باشاد، عنوان جدول

ها نوشاته  ها و اط عات عددی یا حرفی اسات که در ساطرها و ساتونای از دادهشاوند. یک جدول، موموعهمی

 شوند.می

 د(ها )اگر باشتصویرها/ عکس ها/ نقشه /هافهرست شکل. 2-2-16

ا به شاکل تصاویری به خواننده ارایه ها ابزارهایی هساتند که اط عات رها/ نقشاهتصاویرها/ عکس  /هاشاکل

 آیند.ها، به ترتیب در فهرست هر یک میآن صفحه کنند و اگر در متن پارسا آمده باشند، عنوان و شمارهمی
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 د(فهرست نمودارها )اگر باش. 2-2-17

عات را باز  ها و اط شاود که دادهساتونی، هیساتوگرام، خطی و ... گفته می ای،نمودار به نمودارهای میله واژه

 آید.ها میهای آنصفحه نمایند. چنانچه متن پارسا نمودار داشته باشد، در این فهرست همراه شمارهمی

 د(ها )اگر باشفهرست پیوست. 2-2-18

صافحه در دساتر  خوانندگان گذارده   همراه شامارهها بهداشاته باشاد، فهرساتی از آن اگر متن پارساا پیوسات

 شود.می

 ... شش و چهار، پنج، سه، دو، فصل نخست،. 2-2-19

گذاری،  های تحصایلی گوناگون و براساا  نظر اسااتید راهنما و مشااور؛ تعداد، نامهای پارساا در رشاتهفصال

 شوند.آن تنظیم و نوشته می نگارش گوناگونی دارند که بر پایه محتوا و شیوه

 فهرست منابع. 2-2-20

شااوند. فهرساات منابع که اسااتنادهای  ر یک گزارش، در فهرساات منابع آورده میکار رفته دمنابع اط عاتی به

ترتیب الف ا آورده شاود.  فارسای و غیرفارسای و به جداگانه کم( به دو دساتهمتنی در گزارش اسات باید )دساتبرون

توضای     شاود. الزم به ذکر اسات که در دساته بندی منابع، ابتدا قرآن کریم، کتب مقد  و ساپس ساایر منابع ذکر می

 آمده است. استناددهی شیوه بیشتری در این زمینه در بخش

 هاپیوست. 2-2-21

ها،  پیوسااات، درك بهتر پارساااا و حفظ یکپارچگی متن آن اسااات. محتوای پیوسااات را نامه هد  از ارایه

ای در انوام پژوهش  گونهبهها در بر دارد که  های بیشااتر، آمار، ارقام و مانند آنها، نوشااتهابزارها، بررسااینمونه

های گوناگونی داشاته باشاند،  ها موضاو ها در متن اصالی نیاز نیسات. اگر پیوساتاند؛ ولی آوردن آنکار رفتهبه

ها در متن پارساا  آیند. اساتناد به این پیوساتشاوند و با عنوان پیوسات »الف«، پیوسات »ب« و ... میبندی میدساته

 .پرانتز انوام شودباید با نوشتن عنوان آن در 
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 هایی برگرفته از پارسافهرست مقالهکارنامک و . 2-2-22

و بهتر اسات به   دهدیآموخته را نشاان مدانش  یلیتحصا   یهاو درجه  یعلم  یکوتاه از کارها  ییکارنامک، شاما

  فارسایز جبه  یکه پارساا را به زبان  یکساان  یبرا اسات.  یاریبخش اخت ین( نوشاته شاود. ایبشاخا )غا زبان ساوم

 .به همان زبان نوشته شود یدبا یز کارنامک ن ینا نویسندیفرانسه و ...( م یسی،انگل ی،)همچون عرب

د،  ان آن نوشاته و منتشار شاده هایی که از پارساا برگرفته و بر پایهفهرسات مقالههمچنین در ادامه کارنامک باید  

 شود.میفرد آغاز  از صفحه آید. این صفحهدر این صفحه می

 ی(چکیده )به زبان انگلیس. 2-2-23

واژه داشاته باشاد   500تا  250چکیده به زبان انگلیسای، برگردان )ترجمه( چکیده به زبان فارسای اسات و باید  

 و تنها در یک صفحه گنوانده شود.

 ی(ها )به زبان انگلیسکلیدواژه. 2-2-24

آید، ها به زبان فارساای هسااتند و در زیر چکیده می)ترجمه( کلیدواژهها به زبان انگلیساای، برگردان کلیدواژه

 ای که در یک صفحه گنوانده شوند.گونهبه

 ی(صفحه عنوان )به زبان انگلیس. 2-2-25

عنوان به زبان فارساای اساات. اط عات روی جلد )به زبان  صاافحه عنوان به زبان انگلیساای همانند صاافحه

 یکدیگر هستند.همانند  صفحه عنوان )به زبان انگلیسی( انگلیسی( و

 طراحی  .3

 هاگذاری صفحهشماره.  3-1

بیرونی صافحه انوام   یهمتر از ل ساانتیو نیم  دو    یهها، به فاصالها در باالی آنصافحه هگذاری همشاماره .1

 یههای فرد در گوشا صافحه  یههای زوج در گوشاه باالی سامت راسات و شامارصافحه  یهشاود. شاماریم

 شود.باالی سمت چ  صفحه نوشته می

https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=16&entry_uuid=5f9017ac7083d982eb5ed1b51cf58dc1
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=16&entry_uuid=5f9017ac7083d982eb5ed1b51cf58dc1
https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=16&entry_uuid=5f9017ac7083d982eb5ed1b51cf58dc1
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های دیگر شااود و صاافحه« آغاز می1» یهنام خدا« و با شاامار»به  یهگذاری پارسااا از صاافحشااماره .2

آیند و تا صافحه عنوان  دن ال آن میهای پیاپی بهها( با شامارههای آغازین، متن اصالی و پیوسات)بخش

 انگلیسی ادامه دارد.

هایی که ها، تقدیم، تشاکر( و صافحهنام خدا، عنوانهای آغازین )مانند صافحه بهصافحه در بخش  یهشامار .3

های سافید هساتند،  ها دارند یا صافحههای اصالی پارساا را مانند فهرساتگر بخشها و دیعنوان فصال

 شود.نمایش داده نمی

 هابندی صفحهحاشیه.  3-2

سمت چ   متر است. کنارهدویست و نود و هفت در دویست و ده میلی ،های پارسا پیش از برش صافحه اندازه

در نساخه   . پس از چاپباشاددو نیم ساانتی متر کاغذ باید   ل هها از  متن صافحهپایین باال و    همچنین  وو راسات 

شاود و قطع پارساا به  متر بریده میگیرد، نیم ساانتیای که در عطف قرار میهای کاغذ به جز کناره، از کنارهنهایی

جلساه  ایه شاده برای بنابراین باید در نساخه ارایه شاده برای نساخه سایمی )نساخه اررحلی درخواهد آمد.   اندازه

تر باشاد.  متر اضاافهساانتیهای زوج نیمدر صافحه  های فرد و حاشایه چ اسات در صافحهدفا ( حاشایه سامت ر

 نشان داده شده است. 1-3شکل  های پارسا دربندی صفحهحاشیه نمونه

 و  تذهیب  و تزیینی  کادر  ،(هساتند  اختیاری که)  ساپاساگزاری  و  تقدیم  هایصافحه جز به  پارساا آراییصافحه در

 .رودنمی کاربه هاآن مانند

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/052/original/3-1._Hashiehbandi.pdf?1497337817
http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/052/original/3-1._Hashiehbandi.pdf?1497337817
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 گذاری و تورفتگیفاصله.  3-3

 18با بناد پیشاااین باید   1هاسااارنویس فاصااالاهباشاااد.    و پانزده متن باید یک در هماه هامیاان خط فاصااالاه

متر باشاد. نمونه  کم نیم ساانتی دساتبندهای متن اصالی باید   باشاد. تورفتگی ساطر نخسات در همه 2تی«»پی

نخسات نوشاتار هر فصال با دو ساطر  . صافحهدید 2-3 شاکل توان درگذاری و تورفتگی را میگونه فاصالهاین

 فاصله از باال آغاز شود.

 

 سرصفحه.  3-4

در به همراه نشااان دانشااگاه  های ساامت چ (، عنوان فصاال  های فرد )صاافحهباالی صاافحه در ساارصاافحه

های زوج، عنوان  باالی صافحه در سارصافحهآیند.  سامت چ  می کنارهسامت راسات و شاماره صافحه در  کناره

آیند. باید یک  سامت راسات می صافحه در کناره سامت چ  و شاماره در کنارهبه همراه نشاان دانشاگاه    نامهپایان

نام خدا، عنوان پارساا، شارو  به جز صافحههای فرد و زوج )بهصافحه متن از سارصافحه نیز در همه خط جداکننده

 
1. Heading 

2. Pt (point) پرداز ورد برای پیش و پس از هر بندگیری در گزینه پاراگرا  واژهواحد اندازه  

18 

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/053/original/3-2._Faselegozari.pdf?1497337883
http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/053/original/3-2._Faselegozari.pdf?1497337883
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 ها( بیاید.ست پیوستنخ های سفید و صفحهها، و برگها و فصلستفهر 

 ها/ تصویرهاها/ نمودارها/ شکلگذاری جدولعنوان.  3-5

چین(  ها/ تصااویرها در پایین آن )وسااطچین( و عنوان نمودارها/ شااکلها در باالی آن )وسااطعنوان جدول

تی« باشد.  ان شکل تا خط پس از آن باید شش »پیعنوان جدول تا خط پیش از آن و عنو شود. فاصلهنوشته می

اگر جدول/ نمودار/ شاکل/ تصاویر از من ع دیگری گرفته شاده باشاد، باید به آن من ع در پرانتز و پس از عنوان  

 شوند.ها بیاید تا بهتر فهمیده ها/ تصویرها پیش از آنها/ نمودارها/ شکلاستناد شود. بهتر است توضی  جدول

 هاها و زیربخشگذاری بخششماره.  3-6

فارسای )برای  یهها نقطها و زیربخشمتن باید عدد، خط تیره و در انتهای بخش گذاری در همهبرای شاماره

گذاری هر یک از شااماره .تواند چند بخش شااودها، هر موضااو  اصاالی میکار رود. در فصاال.( به1-2نمونه:  

ساان، عدد  شاوند. بدینخش اسات که با یک خط تیره از یکدیگر جدا میهای فصال و بترتیب با شامارهها بهبخش

بخش است. اگر هر بخش چند زیربخش داشته باشد،   فصل و سمت چ  بیانگر شماره سمت راست بیانگر شماره

شاود. برای نمونه برای فصال نخسات، بخش  هر زیربخش نیز در سامت چ ، پس از خط تیره افزوده می شاماره

 شود.. نوشته می2-3-1م شماره سوم، زیربخش دو

نمونه برای شاکل پنج  شاوند. برایگذاری میها شامارهها/ تصاویرها نیز مانند بخشها/ نمودارها/ شاکلجدول

 شود.. نوشته می5-2 از فصل دو، شماره

 گذاری بهشاوند. این شامارهگذاری میهای پارساا با الف ای فارسای )الف، ب، پ، ت،  ، ...( شامارهپیوسات

ها در متن اصاالی اشاااره شااده اساات. برای نمونه »پیوساات الف: نام  شااود که به پیوسااتهمان ترتی ی انوام می

 کننده در پژوهش«.های شرکتسازمان

نمونه  شوند. برایگذاری میهمان پیوسات شماره ها/ تصاویرهای هر پیوسات بر پایهها/ نمودارها/ شاکلجدول

 .2شود: جدول الف.شته میبرای دومین جدول در پیوست الف، نو
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 (گونه و اندازه قلم )فونت.  3-7

 ه انداز  2پارساای انگلیسای، قلم »تایمز نیو رومن« ،14 اندازه  1بدر«  ، قلم »بیپارساای فارسایبرای متن اصالی  

توان میساپاساگزاری و تقدیم  در صافحه.  روندکار میبه 15اندازه    3«تردیشانال عربیکو پارساای عربی، قلم » 13

تر گفته و روی جلد که پیش عنوان و پشات جز صافحهآن )به کار برد. قلم و اندازههای دیگری نیز بهدلخواه قلمبه

 پیشنهاد شده است. 1-3های گوناگون پارسا در جدول شد( برای بخش

 های گوناگون پارسا پیشنهادی قلم برای بخش یه. انداز1-3جدول 

 اندازه  قلم بخش پارسا

 13 بدربی چکيده

 13 بدربی هاکليدواژه

ها/ تصفففویرها/  ها/ نمودارها/ شفففکل)نوشفففتار/ جدول هافهرسفففت
 ها(پيوست

 13 بدربی

 14 بدربی فهرست منابع

 14 بدربی متف فارسی

 12 تایم  نيو رومف متفاستنادهای انگليسی درون عدارات و 

 12 )پررنگ(بدر بی ها/ تصویرهاشکلها/ نمودارها/ عنوان جدول

 بدربی هاها/ تصویرها/ نمودارها/ شکلمتف نوشتاری جدول
تر یا کوچک

 12برابر 

 11 4نازنيفبی صفهه و عنوان باالی صفهه شماره

 12 بدربی های فارسیپانویس

 10 تایم  نيو رومف های التيفها به زبانپانویس

 20 )پررنگ(بدر بی هاعنوان فصل

 16 )پررنگ(بدر بی سرعنوان نخست متف

 14 )پررنگ(بدر بی سرعنوان دوم به بدد متف

  
 

1 B Badr 

2. Times New Roman 
3. Traditional Arabic 

4. B Nazanin 



 نامه و رساله  راهنمای نگارش پایان 30

 نگارش  .4

 (نگارش چکیده )به زبان فارسی.  4-1

ها  تر از دیگر چکیده ها مفصالگونه چکیدهباشاد. این نماپارساا باید تمام ها گوناگون هساتند، ولی چکیدهچکیده

ها و نتایج پژوهش در پارساا  هد ، روش پژوهش، یافته و در بر گیرنده محتوای چکیده باید سااختارمندهساتند.  

 باشد.

o  شاود. از آنوایی که بیشاتر، چکیده  پژوهش گفته می های کلیدی و دامنهدر بخش هد  در چکیده، هد

ر برای توضاای  بهتر  هایی همانند عنوان خودداری شااود. اگشااود، از نوشااتن جملهبا عنوان خوانده می

 شود.پژوهش نیز اشاره می های پیشین نیاز باشد، به پیشینههد ، اشاره به پژوهش

o  آیند که برای درك بهتر پژوهش نیاز هسااتند. در پژوهش، تنها فنون یا رویکردهایی می در بخش روش

 شوند.اند نیز نام برده میافزارهایی که در متن آمدهاین بخش، فنون یا نرم

o تواند در بر نما نوشااته شااود. این بخش میکه شاادنی اساات کوتاه و تمامها باید تا جایی  ش یافتهبخ

ها  ها، تأثیرهای مشااهده شاده و ... باشاد. اگر یافته های توربی یا نظری، روابط و هم ساتگییافته گیرنده

های پیشاین  ها و نظریهافتهای اشااره یا با یهای تأیید شاده و تازههایی که به یافتهبسایار باشاند، بخش

 تناقض دارند، برای نوشتن اولویت دارند.

o هاا،  هاا، ارزیاابیتواناد توصااایاهپردازد. این بخش میبخش نتاایج باه تشاااری  دساااتااوردهاای پژوهش می

 های تأیید و رد شده را در بر داشته باشد.کاربردها، پیشنهادها، روابط جدید و فرضیه

o واژه داشته باشد و باید در یک صفحه و یک بند گنوانده شود. در نگارش   500تا  250تواند  چکیده می

 روند.کار میدار( بههای کامل )فعلچکیده جمله

o ها،  ها، ساارنامآیند. باید از نوشااتن واژههای موهول میجای جملههای معلوم بهدر چکیده، بیشااتر جمله

آیند، تعریف نخساتین باری که در چکیده میاختصاارها و نمادهای ناآشانا در چکیده خودداری شاود یا 

کاار روناد کاه باه تکمیال توصااایفگرهاا و  هاایی باهوجوپاذیری بهتر چکیاده، باایاد واژهشاااوناد. برای جسااات

های جغرافیایی،  ویژه نامهای تخصصی )بهشود که اصط حکنند. سفارش میشناسگرهای پارسا کمک می



 31 نگارش  

ها  ها و سارواژه شاوند. کاربرد اختصاارها، سارنام آوانگاری )به فارسای( یا های خاص و...( آوانویساینام

ها اختصاار یا سارنام  ها باشاد و برای تکرار آنبرای نخساتین بار در چکیده باید همراه شاکل کامل آن

 کار رود.به

o شااوند، چکیده باید به سااه زبان فارساای )برای خواننده  هایی که به زبان عربی نوشااته میدر پارسااا

ساازی اشااعه اط عات در جهان(  زبان( و انگلیسای )برای آساانعرب عربی )برای خواننده  زبان(،فارسای

ترتیب به زبان عربی،  ها به زبان عربی اسات، بههایی که متن اصالی آنها در پارساانوشاته شاود. چکیده

هایی  پارساآیند. در  ( و انگلیسی )در پایان پارسا( میو ال ته چکیده م سو   عربی فارسی )پس از چکیده

و در پایان    فارسی نخست چکیدهچکیده عربی الزامی نیست و  ها به زبان فارسی است،  که متن اصلی آن

 آید.پارسا نیز چکیده به زبان انگلیسی می

 نگارش عدد در متن.  4-2

 کار رود:تواند در متن نوشتار بههای زیر عدد میدر ع ارت

o آید؛حد شمارش میهای دقیق، هنگامی که عدد همراه واکمیت 

o اعشار، کسر و اعداد مخلو ؛ 

o شده در یک فهرست؛گذاریاق م شماره 

o هایی از روز.ها و زمانها، نشانیتاریخ 

 های پارسا نوشته نشوند:بهتر است این عددها در گزارش 

o   ن اشاد، با  عدد در آغاز جمله: عددی که بودن آن آغاز جمله نیاز اسات، اگر بیش از حد بزرگ یا پیچیده

 ای بازنویسی کرد که به عدد در آغاز آن نیاز ن اشد؛گونهشود، وگرنه باید جمله را بهحر  نوشته می

o  کار  ها بهآنگونه ع متی میان  عددی در کنار عدد دیگر: اگر دو عدد کنار یکدیگر نوشااته شااوند و هی

ها یا هر دو را با حر  این باید یکی از آنآید، بنابر نرود، امکان لغزش هنگام خواندن )یا تای ( پدید می

 نوشت؛
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o ها خوب کمیت دهد که برای اینای از دقت را نشاان میهای تقری ی یا تخمینی، کاربرد عدد، گونهدر بیان

 نیست.

اعشاار نوشاته شاوند. این کار لغزش در  تر از یک، باید با یک صافر پیش از نشاانهعددهای اعشااری کوچک

زماان باا عادد و حر  نوشاااتاه شاااوناد. هنگاامی کاه عاددهای  دهاد. عاددهاا ن اایاد هم( را کااهش میخوانادن )یاا تاایا 

 ها را با حر  نیز نوشت.توان آناعشاری در یک متن، اندك باشند، می

»درصاد« و بدون فاصاله    ی ه برای نوشاتن درصاد در متن، بدون توجه به ارزش عددی آن باید ترکیب عدد با واژ 

درصاد(. عددهای اعشااری، چه کوچک و چه بزرگ و کسارها اگر بزرگ یا پیچیده باشاند، باید با  5  کار رود )مانند به 

که  توان آن کسار را با حر  نوشات. هنگامی ای باشاد، می واژه عدد نوشاته شاوند. اگر هر وجه از یک کسار، عددی یک 

 شود. ا عدد نوشته می آن مقدار بدون توجه به ارزش آن ب  مقداری، هم عدد و هم کسر داشته باشد، همه 

رود که عددی بیش از هزار باشد. برای نوشتن  کار میها، هنگامی بهتایی رقمهای سهبرای جداکردن گروه کاما

 22شاود )مانند دوشان ه  تاریخ در متن، نام ماه و روز هفته با حر  و تاریخ آن روز و ساال آن با عدد نوشاته می

شاوند. وقتی  ی کمتر از ده با حر  و ده و بیشاتر از آن با رقم نوشاته میعنوان یک اصال، عددها(. به1395بهمن  

 شود.ها با حر  یا عدد به شکلی یکسان انوام میچندین عدد در یک جمله باشند، نوشتن آن

هایی از متن که به زبان ها( برای بخشها و شاکلجز جدولآیند، )بهدرباره عددهای صاحیحی که در متن می

شاود، عددهای  هایی از متن که به زبان دیگری نوشاته میشاود، عددهای فارسای و برای بخشمیفارسای نوشاته  

 روند.کار میهمان زبان به

 نگارش پانویس.  4-3

 روند:کار میگونه پانویس بیشتر بهدر پارسا سهتوضی  داده شده است،  6ا  4ع وه بر استنادها که در بخش 

 تن(؛توضیحی )برای توضیحی افزون بر م .1

 یک واژه به زبان دیگر(؛ ای )برای آوردن برابرنهادهترجمه .2

 آوانویسی یا گویش یک واژه. .3
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ها اشاااره  آیند که در متن به هریک از آنمتن پارسااا تنها در نخسااتین باری می گونه پانویس در همههر سااه

  شود.می

ها بدون فاصاله از واژه در متن به زبان فارسای و همان شاماره در پایین صافحه برای اساتناد به پانویس شاماره

گاذاری فاارسااای و برای هاای فاارسااای یاا عربی، از شاااماارهآیناد. برای پاانویسهاا مینقطاه پس از آن  بااآن و  

گذاری به زبان انگلیسای، ولی در شامارهیک واژه به زبان دیگر )انگلیسای و ...( یا پانویس به زبان دیگر  برابرنهاده

ساطر با  به صاورت عادی )هم  و در پانویس  1به صاورت اندیس باالشاود. شاماره پانویس در متن پی هم انوام می

 شود.، نوشته میمتن(

های  آید. در پانویس، نوشااتهمیو در پانویس یک نقطه و فاصااله  یک فاصااله   انویس در متنپس از عدد پ

پانویس   شاماره چین و بدون تورفتگی در خط نخسات و با تورفتگی به اندازهن و انگلیسای چ چیفارسای راسات

شاود. اگر پانویس یک واژه یا های انگلیسای بزرگ نوشاته میآیند. نخساتین حر  پانویساز خط دوم به بعد می

یسای، چه به فارسای و چه به  نوشاود، ولی اگر جمله باشاد، از قواعد جملهنام باشاد، در پایان آن نقطه گذاشاته نمی

متن اصالی   های هر صافحه از متن اصالی آن با یک خط کشایده به اندازهکند. پانویسهای دیگر پیروی میزبان

پنوم  های یک صافحه از یکشاود. بهتر اسات پانویسهای هر صافحه از یک آغاز میپانویس شاوند. شامارهجدا می

 ن اشد. آن افزون

 نگارش جدول.  4-4

روناد کاه خوانناده بتواناد اهمیات کاار میمطاالاب آمااری و موضاااوعی در چاارچوبی باه هاا برای ارائاهجادول

اط عات مهم، تأکید و آن  توان بر همههای جداگانه را بازشاناساد. با کاربرد جدول میها، روندها و کمیتمقایساه

های گساترده؛ پیچیدگی نوشاتار را مقایساه های عددی یارا در قال ی خ صاه ارائه کرد. هنگامی که فهرسات، داده

 شوند.های زیر برای کاربرد بهتر جدول سفارش می. ویژگیکار روداشند، بهتر است جدول بهدر پی داشته ب

کنند. اگر باشاند، درك نوشاتار را آساان می های ارت اطی، اگر خ صاهها مانند دیگر شاکلجدول ایواز: .1

 
1. Superscript 
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رفته، هی   همتر تقسایم شاود. روی، باید به دو یا چند بخش کوچکجدول بسایار بلند و گساترده باشاد

 سااتونی از اط عات را ن اید در یک جدول گنواند، مگر اینکه با موضااو  بحث پیوند داشااته باشااد. به 

ای به آن ارجا  گونهشاود، مگر اینکه در متن بهدیگر هی  ساتونی از اط عات در جدول آورده نمی گفته

 شده باشد.

ها باید روشاان و  عنوان جدول: هر جدول باید عنوانی داشااته باشااد. این عنوان نیز مانند دیگر عنوان .2

باشااد و محتوای جدول را نیز بازنماید. هر چند خواننده بدون خواندن متن همراه جدول، فهم  خ صااه 

ا خوانادن عنوان جادول  کااملی از مااهیات آن نخواهاد یاافات، ولی باایاد بتواناد مفهوم پاایاه و کلی آن را تنهاا با 

 دریافت کند.

نوشاتن واحدهای شامارش: سارنویس ساتون یا ساطر، جای خوبی برای نوشاتن واحدهای شامارش یا  .3

ارش در عددها در جدول، واحد شامارش همانند داشاته باشاند، نام واحد شام گیری اسات. اگر همهاندازه

 شود.عنوان جدول نوشته می

گذاری کرد. شاماره و عنوان  با عددهای پیاپی در ساراسار پارساا شامارهتوان ها را میگذاری: جدولشاماره .4

جدول( تنها در  فصاال همراه شااماره گذاری دوگانه )شاامارهشااوند. شاامارهجدول باالی آن نوشااته می

های  رود که از چندین بخش تشاکیل شاده باشاند. پس از عنوان جدول، ع متکار میهای بلند بهگزارش 

 آیند.سواوندی نمی

کار روند و خطی در باال و  های افقی بههای جدول، خطداسااازی: بهتر اساات برای جداسااازی بخشج .5

های عمودی  ها کشایده شاود. بهتر اسات خطها و همچنین زیر آخرین ساطر دادهپایین سارنویس ساتون

 جای آن فضای سفید گذاشته شود.بهکار روند و ها کمتر بهبرای جداکردن ستون

های کوچک با  های متن هسااتند و با حر های جدول، مسااتقل از پانویس: پانویسهای جدولپانویس .6

های انگلیسای، ابهام درسات کنند یا شاوند. اگر حر شاوند که با »«« آغاز میاندیس باال نشاان داده می

ای از های ریاضاای و شاایمی باشااند، موموعهکه فرمولکار برد، مانند جاییها را بهنویساانده نخواهد آن

هاای  هاا یاا نماادهاا برای پاانویسکاار برد. حر توان برای پاانویس باهو... را می  #،  † ،* نماادهاا ماانناد
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فارسای از راسات به چ  و برای انگلیسای و یونانی از چ  به راسات و همگی باال به پایین و زیرخط 

 آیند؛پایینی جدول می

دسااات آمده باشاااد، آن من ع در پایان  همن ع جدول: چنانچه جدول یا اط عات جدول از من ع دیگری ب .7

 شود.عنوان جدول و در پرانتز نوشته می

های پیاپی ادامه یابند.  توانند در صاافحههای جدول میدر چند صاافحه: اگر نیاز باشااد، سااتون جدول .8

ها  ها و ساتون های بعد ادامه یابد، شاماره و عنوان جدول، سارنویس ردیفکه جدولی در صافحههنگامی

توان در یک یادداشات نوشات. اگر واحدها و  گیری را میشاوند. واحدهای شامارش یا اندازهیتکرار م

شااوند. اگر ها تکرار نمیشااوند و در سااتونها بیایند، در پرانتز نوشااته مینمادها در ساارنویس سااتون

 رود.کار میکردن آن خانه بهپر  برای ای از جدول در دستر  ن اشد، خط تیرهاط عات خانه

 هاشکل.  4-5

 گونه دارند:ها چندشکل

را ها  ها و مانند آنها، سااختمانتصاویرهایی که طرح یا جزئیات سااختاری توهیزات، ابزارها، دساتگاه .1

 دهند؛نشان می

عددی و مانند  هایی که آمارها، عملیات، ساااختارهای سااازمانی، روابط علمی و فنی،  نمودارها یا نگاره .2

 د؛کننها را ارائه میآن

های  ها، توپوگرافی، قطعاتی از زمین، پیشاارفتهایی مانند راههایی که برای نشااان دادن ویژگینقشااه .3

 روند؛کار میها بهفرهنگی و اقتصادی، وضعیت اجتماعی و مانند آن

آیند، به شکل رنگی یا سیاه و گونه که به چشام میها و اشایا، همانهایی که برای نشاان دادن صاحنهعکس .4

 روند.کار میسفید به

ها دشاوار اسات. برای نمونه پیوند دو  ها با واژهها نشاان دادن جزئیاتی اسات که گفتن آنکارکرد شاکل .5

که این اط عات  توان گفت؛ ولی هنگامیها میساختی با واژهها را بهدو گروه از مشااهده متغیر یا مقایساه
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 دهند.ننده انتقال میروشنی به خوابه شکل تصویر درآیند، نتایج را به

ها،  دسات دهند. دومین کارکرد شاکلها بهتری را درباره واژهروند که توصایف روشانکار میها هنگامی بهشاکل

 های فنی است. سومین کارکرد آن نیز افزایش خوانایی یک نوشتار است.تحلیل داده

ها اسات؛ زیرا نویساندگان، همواره تن آنها روشان نیسات، بهتر از کنارگذاشا هایی که کارکرد آنداشاتن شاکلنگه

هایی نگه داشاته  همه بهتر اسات تنها شاکل کنند. با اینکه هسات برآورد میتوان درك خوانندگان را بیش از آنچه  

هاای زیر برای کااربرد بهتر  کنناد. ویژگیای باه خوانناده میشاااوناد کاه باا متن پیونادی مساااتقیم دارناد و کماک ویژه

 شوند.ها سفارش میشکل

روند، ولی گاهی نیز  کار میساازی انتقال اط عات بهساازی و آساانها برای روشانساادگی: هرچند شاکل .1

مایه نوشااتار با ان وهی از ها همان پوشاااندن دسااتدهد. این لغزش ها روی میهایی در کاربرد آنلغزش 

از نیساتند، اهمیت اندیشاه و  کردن یک شاکل، ن اید با جزئیاتی که نیجزئیات اسات؛ بنابراین هنگام درسات

که شاادنی اساات،  مایه کلیدی نوشااتار و دسااتاوردهای آن را دگرگون ساااخت. از این رو، تاجاییدرون

 ها باید ساده و روشن باشند.شکل

عنوان یا شارح شاکل )برنوشات(: هر شاکل باید عنوانی توصایفی همراهف شاماره شاکل داشاته باشاد. عنوان   .2

تر از آنی باشااد که برای فهم سااریع آن نیاز اساات.  ف کند و ن اید بزرگشااکل باید ماهیت آن را توصاای

روند.  کار میها بههای توصایفی کوتاهی هساتند که در گزارش همراه شاکلها یا جملهها، ع ارتبرنوشات

کار برد. اگر های توصایفی را بهتوان از برنوشاتها میبرای کمک به خواننده در تفسایر اط عات شاکل

نیاز از شاود. برخی مواد تصاویری، بیای کامل باشاد، در پایان آن نقطه گذاشاته میتوصایفی جملهبرنوشات  

گونه، نقطه یا ع مت سواوندی دیگری توضای  هساتند و تنها به عنوانی برای شاناساایی نیاز دارند. در این

 شود.در پایان برنوشت گذاشته نمی

   و با اندازه مناسب باشند.اندازه کافی شفاها باید بهکیفیت باال: شکل .3

ها از هر فصال یا بخش بهتر  گذاری آنهای بسایاری در متن باشاند، شارو  شامارهگذاری: اگر شاکلشاماره .4

دهد و کار ویرایش یا تغییر  ها را کاهش مینشاادن برخی شااکلگذاری  اساات. این کار، خطر شااماره
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، هر شاماره دو  ها از آغاز هر فصال یا بخش انوام شاودگذاریف شاکلشاود. اگر شامارهتر میها آساانشاماره

بخش خواهد داشات که بخش نخسات، شاماره فصال یا بخش و بخش دوم، شاماره شاکل خواهد بود. این 

 یابند.هم پیوند میدو قسمت با خطی تیره به

روشانی اساتناد شاود. این اساتناد باید در جایی باشاد که  ها در متن بهها و جدولاساتناد: باید به همه شاکل .5

ها باید این ها و محتوای متن بازنماید. محل اسااتناد به شااکلیان محتوای شااکلترین پیوند را ممنطقی

 ها را داشته باشد:ویژگی

o ترین محل پیش از شااکل بیاید. شااکلی که نامی از آن در متن برده نشااده باشااد، جریان  در نزدیک

ناد به آن گسالد و خواننده ممکن اسات به آن توجه نکند. اگر شاکل پس از اساتفکری خواننده را می

در متن بیاایاد، خوانناده در زماان منااساااب باه آن نگااه خواهاد کرد. افزون بر این، جریاان فکری او 

 وجو کند.شود و خواهد دانست که چه چیزی را در شکل جستگسسته نمی

o کننده، دانساتن اینکه جزئیاتف این ساریع انوام شاود. پس از خواندن یک توصایف پیچیده و خساته

اساتناد به  زیرا اند، تأثیر بسایار کمی دارد؛ی در شاکل صافحه بعد نشاان داده شادهسااختار به روشان

خواند، بهترین زمانی اسات که که خواننده توضای  را میشاکل بسایار دیر انوام گرفته اسات. هنگامی

 تواند به دیدن شکل نیز بپردازد.می

o آورد.  توان شاماره صافحه را نیز ها انوام گیرد. اگر شاکل در چند صافحه بعد باشاد، میبا شاماره آن

 تواند درون متن یا در پرانتز بیاید.استناد به شکل می

 شیوه استناد.  4-6

در این راهنما، اساتناد پانویس    شاود.مییک موضاو ، اساتناد نامیده   پدیدآور به آثار پیشاین در زمینه  1اساتناد

ته در پارسااا در پایان متن اصاالی )پیش از کار رفو جای فهرساات منابع به  اساات درنظر گرفته شااده )پاورقی(

 ها( است.پیوست

 
1. citation 
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ها بدون فاصاله از واژه در متن به زبان فارسای و همان شاماره در پایین صافحه برای اساتناد به پانویس شاماره

گاذاری فاارسااای و برای هاای فاارسااای یاا عربی، از شاااماارهآیناد. برای پاانویسهاا میآن و باا نقطاه پس از آن

گذاری به زبان انگلیسای، ولی در یک واژه به زبان دیگر )انگلیسای و ...( یا پانویس به زبان دیگر شاماره برابرنهاده

ساطر با  شاود. شاماره پانویس در متن به صاورت اندیس باال و در پانویس به صاورت عادی )همپی هم انوام می

 شود.متن(، نوشته می

اند. در  آمده  2- 4  جدول  نامه در شایوه این   ی ه فارسای، عربی و انگلیسای بر پای   های به زبان   ها ند نمونه از اساتناد چ 

شاود.  )درون پرانتز( دیده می   انویس پ ها برای هر مدرك، نخسات اساتناد در فهرسات منابع و ساپس اساتناد  این جدول 

سالفیه از گذشاته   ش(. ه.   1395. ) یک کتاب با یک نویسانده »فرمانیان، مهدی برای نمونه، اساتناد در فهرسات منابع به  

سالفیه از گذشاته تا  ،  فرمانیان برای همین کتاب »   .« و اساتناد پانویس قم: انتشاارات دانشاگاه ادیان و مذاهب .  تا حال 

ای  صافحه   ی ه و همچنین شامار   نوادگی نویسانده و عنوان اثر اساتناد دهی شاده نام خا   ، اسات. اساتناد پانویس «  40  : حال 

 ( که بدان استناد شده است. 40  ی ه را در بر دارد )در اینوا صفح یا استناد  از کتاب  

اشخاص    های یافته   یا و    ها ایده از سخنان،    ی بخش   تکرار   ی معنا به   مستقیم   نقل قول   در این بخش باید توجه داشت؛ 

ه ی ارا   یم، مفاه   یف تعر  ی برا   ی مسااتقیم ها از نقل قول  توان ی م خود اساات.    های یده به ا   یدن منظور اعت ار بخشاا به  یگر د 

  اما در نقل قول مساتقیم ع وه بر ضارورت یکساانی متن نقل رد. اساتفاده ک   پارساا زبان در نگارش    یل تحل   یا مدارك  

توساط    متن نقل قول شاده ، الزم اسات  مشاخا شاود(   وضاوح به   سات باید در آن ا   ییری گر تغ ا   یا )  قول شاده با اصال آن 

 . ( یا عربی   ی فارس   ع ارت   برای    « . … و »   یسی انگل   ع ارت   برای   " .. … " ع ئم نقل قول احاطه شوند ) 

 

 

 

 

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/090/original/Citation_Examples.pdf?1497087688
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 مه درشیوهناستناد به برخی مدارك ا. 2-4جدول 

 نمونه  مدرك 

 کتاب

 با یک نویسنده

 .انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب: . قمسلفیه از گذشته تا حال .ه.ش(1395). مهدی، فرمانیان

 40ص :سلفیه از گذشته تا حالفرمانیان، 

 کتاب

 با دو نویسنده 

 .نشر ادیان: . قماعتقادات و باورهای بومیان قاره آمریکاه.ش(. 1396رضیه شنکایی. )، و معلی، زادهمهدی

 56ص : اعتقادات و باورهای بومیان قاره آمریکا، زاده و شنکاییمهدی

 کتاب

 نویسنده  دوبا بیش از 

ه.ش(.  1372ی. ) فاار، و احمااد نمااای اک ری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشاای طوساای، حساان ساالطانی 

 ی. رضو آستان قد    شهد: بنیااد پاژوهشهاای . م ی م و تمدن اس می: انگلیسی ا فارس رهنگ اصط حات علو ف 

 52ص  ،1ج : یرهنگ اصط حات علوم و تمدن اس می: انگلیسی ا فارسفن، ک ری و دیگراا

 کتاب

 با مترجم، ویراستار،

 یا گردآورنده

. ترجمه علیرضااا ایمانی. قم: انتشااارات دانشااگاه ادیان و تاریخ مذاهب اساا میه.ش(.   1393محمد. )،  ابوزهره

 .مذاهب

 207ص : اس میتاریخ مذاهب ابوزهره، 

 کتاب با 

 سازمانی  یهنویسند

 ضااوابط طراحاای  ه.ش(.  1380. )ریزی کشور. دفتاار امااور فناای و تاادوین معیارهاااسازمان مدیریت و برنامه

مدارك علمی و  ریزی کشور، معاونت امااور پشااتی انی، مرکاازان: سازمان مدیریت و برنامهتهری. فضای س ز شهر

  .انتشارات

ص  :  یفضای س ز شهر ضااوابط طراحاای،  ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارهاازمان مدیریت و برنامهس
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 یک کتاب فصلی از

 یهموموعاااادر  .«  شاااادن  اط عاااااتی و جهااااانی هجامعااااه.ش(. »  1384ا. )نااااوروزی چاااااکلی، ع دالرضاا

  العاباادینی،محساان حاااجی زیاان  ه، ویراسااترسااانی ایااران  اطاا  های انومن کتابااداری و همایش  مقاااااالت

 .ملی جمهوری اس می ایران ههران: کتابخان. ت153ا  121

 140ص : «شاادن اط عاااتی و جهااانی هجامعاا»، وروزی چاکلین

 الکترونیک  کتاب

مدارك  تهران: مرکز اط عات و.  1380دیقی  مهری صااا  یهرجما. تینتخااب مناابع اط عاتا(. تابی)الم رت، جیال.  

 .http://.www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm  .علمی ایران

 .ینتخاب منابع اط عاتا ،الم رت

 با یک نویسنده  مقاله

  دو فصااالنااماه.«  آن در مادرساااه حلاه ینیآفرو تحول  یک م یکردهاایروه.ش(. » 1395محمادحسااان. )ناادم،  

 .70ا 53(: 8) 2 پژوهیشیعه

 62ص : «آن در مدرسه حله ینیآفرو تحول یک م یکردهایرو»نادم، 

http://.www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm
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 مقاله

 با دو نویسنده 

.« دو یریاهل ذکر در منابع تفساا یاتآ  یرتفساا یبررسااه.ش(. »  1394).شااه  نوری، و مصااطفی،  جعفرطیاری

 .42ا  23(: 2) 1 نامه امامیهفصلنامه پژوهش

 26ص  :یری«تفساهل ذکر در منابع  یاتآ یرتفس یبررس» جعفرطیاری و نوری،

 مقاله

 نویسنده  دوبا بیش از 
 نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده

 ی همقال

 کنفرانس

 بر بلااو  آزمایشااگاهی، از ساار DEHP  ه.ش(. »تاثیر  1384ی. )ایمانی، و حوریه سپهر  دالمن، اعظم، حسین

سراسری    شاااده در چهااااردهمین کنفااارانسیه  وساااتر اراش.«. پ، و تکوین اووسایتهای نابالغ ماااوگیری میوز

 .شناسی، گی نزیست

گیری میوز، و تکوین اووسایتهای  آزمایشاااگاهی، از ساااربر بلاااو    DEHP  »تاثیری،  المن، ایمانی، و سپهرد

 «شنابالغ ماو

 های نشریه یهمقال

 الکترونیک 

 ای وافزارهااای کتابخانااههااای بازیااابی اط عااات بهینااه در ناارمطراحی سیسااتمه.ش(. »  1379. )گزنی، علی

 .03/07/1385 دسترسااای در دی(. 10) 2ا1، ش . 16 رساااانی  لاااوم اطااا  ع ی.«رساااان  اطااا  
.http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm 

 «یرساااان اطااا   ای وافزارهاای کتابخاناههاای بازیاابی اط عاات بهیناه در نارمطراحی سیساتم»گزنی، 

 های روزنامه

 چاپی

  .مرداد   30،  همشاهری«  .ال  غه  آورد بع ت در نهجره  ) (:از زبان علی    (ص)محمد  »ه.ش(.    1385. )سالوکی، آذر

 «ال  غه آورد بع ت در نهجره ) (:از زبان علی  (ص)محمد » ،سلوکی

 های روزنامه

 الکترونیک 

دساترسااااای .  1385  مهر، 9،  هشامهری آن ین  «آغاز ت دیل دارالفنون به موزه.. »ه.ش(1385)سا زعلیان، مرضایه.  

  http://www.hamshahri.org/News/?id=5608.. 11/07/1385 در

 «آغاز ت دیل دارالفنون به موزه»، س زعلیان

  هایمصاحبه

 منتشرشده 

 مصاح ه با تاریخسازان جهان به انضمام مصااح ه اح ه با جولیو آندره اوتی در  ه.ش(. مص   1362. ) فاالچی، اوریانا 

 .51ا  24ن. موید بیدار نریمان. تهران: جاویدا یهترجم ایران.با پادشاه 

 43ص :با پادشاه ایران مصاح ه با تاریخسازان جهان به انضمام مصااح ه اح ه با جولیو آندره اوتی در مص ف چی، 

  هایمصاحبه

 منتشرنشده 

در   انتگریسام اسا می. دساترسای یهای منتشارنشاده با ماکسایم رودنساون: دربار. مصااح ه(تابی)آشاکار، ژیل ر.  

03/02/1385.www.peykarandeesh.org  

 ی انتگریسم اس میای منتشرنشده با ماکسیم رودنسون: دربارهمصاح هآشکار، 

 هاو رساله هانامهپایان 

دکتری،  .« رسااله  ظام عرفانی اساما  الهی در روایات معصاومین علیهم السا مه.ش(. »ن  1397بوالحسانی، رحمان. )

 دانشگاه ادیان و مذاهب.

 35ص : «ظام عرفانی اسما  الهی در روایات معصومین علیهم الس م»نبوالحسنی، 
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 کتاب با یک نویسنده

 انگلیسی 
Gasper, Frank X. (1999). Leaving Tico. Hanover, NH: Univ. Press of England 

Gasper, Leaving Tico: P 42 

 نویسندهکتاب با یک 

 عربی

 .دارالتعار . بیروت: من الیحضره الفقیهه.ق(.  1401. )ابن بابویه، محمد بن علی

 48ص  ،3ج: من الیحضره الفقیهابن بابویه، 

سایر مدارك و منابع  

های  به زبان 

 غیرفارسی

 .مانند موارد مشابهه در زبان فارسی

 


