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 :از عبارتند فاخر اثر کي هایشاخصه

 ديگران؛ آثار از بودن متفاوت 

 تبیین؛ و تحلیل با همراه بودن پژوهشگرانه و نوآورانه 

 تحقیق؛ در جديد هایافق و زوايا نمودن باز 

 اندرسیده آنجا به ديگران که اینقطه از نمودن آغاز و نبودن تكراری. 

 اثر اجزای

  عنوان صفحه .1

 واژه کلید و چكیده .2

 مقدمه .3

 مطالب فهرست .4

 (مختلف فصول شامل) کتاب بدنه .5

 پیشنهادات و گیرینتیجه .6

 (مأخذ و منابع فهرست) نامهکتاب .7

 :است ذيل شرح به اجزاء اين تفضیلي توضیح

 عنوان صفحه

 ينا. کاهد  مي اثر ارزش از نامناسنننب   عنوان و نويسنننندگان   علمي توان از حاکي  عنوان، پختگي

 تصار اخ حال عین در. باشد  رسا  و گويا بايد پس. است  اصلي  پرسش  و تحقیق مسأله  به ناظر عنوان

 خابانت زمان. باشنند تعصننب روی از يا متن محتوای از اخص يا اعم نبايد عنوان. اسننت امتیاز يک

 پرهیز ايدب ایکلیشنننه عناوين از. باشننند انتها در آن تعويض يا و تكمیل يا ابتدا در تواندمي عنوان

 .باشد آمیز ابهام و ادبي صنايع از دور به  وهم علمي؛ هم عنوان علمي، متون در. شود
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 مولفین نام

 .ودش ذکر مربوطه علمیة حوزه نام آن زير و نويسندگان نام و راهنما استاد عنوان، از بعد

 چكیده

ستفاده  با بايد چكیده در صارة متن، در رفته کار بر کلمات و جمالت از ا  150دودح در را متن ع

 .آورد کلمه

 و هاروش ها،پرسش ها،هدف که است پژوهشي گزارش يک محتوای از جامعي خالصة چكیده -

 . کندمي بیان اختصار به را پژوهش هایيافته

ست  پژوهش چكیده،آيینة - شويق  و تحريص را مخاطب و ا  هچكید اجزای. کندمي خواندن به ت

 هم. است  گرفته قرار توجه مورد متن در که است  مشكلي   بیان و نگارش داليل مسأله،  بیان شامل 

 نتايج و بررسي راستا همان در کافي شواهد و ادله و شده بررسي آن پیرامون مختلف نظرهای چنین

 .شكافدمي را آمده دستبه علمي

 .شود آورده ماضي فعل صورت به( قول نقل نه) پژوهشگر خود زبان از بايد چكیده -

 . بیايد هم کلیدی کلمات است بهتر چكیده در -

 آن ليتفصی  مطالب از اجمالي و متن محتوای از جزئي و است  مقدمه يا فهرست  از غیر چكیده -

 . شودمي نوشته نتايج، و مقدمه با مطالب فهرست مطالعة طريق از و است

ست  الزم چكیده در - ضیح  و مثال خطابي، بیان از و شود  انجام ارجاعي مآخذ، و منابع به نی  تو

 .شودمي پرهیز مفاهیم

 نگارش از پس بايد پس اسننت، متن اصننل از مسننتقل و جامع کامل، بخش حقیقت در چكیده -

 .شود  تهیه پژوهش متنِ

 .است مطالب فهرست از قبل چكیده جايگاه* 
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 نويسي چكیده هایآسیب

 ايدنب بنابراين نیسننت، تحقیقي اثر مباحث بر مروری هرگز چكیده: فهرسننت به چكیده تبديل. 1

 .گرفت اشتباه اثر، فهرست گزارش با را آن

 و پژوهش موضوع  تفصیل  و شرح  به چكیده در افراد، از برخي: مسئله  طرح به چكیده تبديل. 2

 از یزن مسئله  اجمالي بیان البته. است  نادرست  که پردازندمي مسئله  از بحث ضرورت  و آن مسائل 

ست،  چكیده مباحث سب  آن سهم  اما ا ست،  چكیده حجم سهم  با متنا  چكیده مطالب اهم اينكه نه ا

 .باشد شده بنا مسئله بیان محور بر

 .است نادرست نیز، چكیده در مآخذ و منابع معرفي به پرداختن: مآخذ به ارجاع. 3

 بیان از هاسننتفاد واقع، در. باشنند پژوهشنني اثر ادبیات همانند بايد چكیده ادبیات: خطابي بیان. 4

 .نیست علمي متن يک شأن در خطابه پردازیعبارت شعارگونه،

سته    : یادآوري ست،  شاي سبت  کافي وتأمل دقت با ا  وجهت و نمايند اقدام اثر چكیدة تهیة به ن

 آنان ثارآ درست  معرفي امكان و باشد  آنان اصلي  کار از نمايي تواندمي چكیده اين که باشند  داشته 

 در ار دقت و جديت کمال رو اين از آورد، فراهم پژوهشي ننن علمي مختلف مراکز و هاسايت در را

 .آورند عمل به نويسي چكیده

 به ا،مطالعةآنه با خواننده که اصننلي موضننوع با مرتبط متن، از برآمده اسننت کلماتي:واژه كلید

 .     بردمي پي پژوهش اصلي محتوای

 .آيندمي چكیده از پس که هستند جزئي موضوعات حكم در ها،واژه کلید حقیقت، در -

 روند  با  اجمالي  آشننننايي  و چكیده  خواندن  از پس تا  کند مي کمک  خواننده  به  کلیدی  واژگان  -

 . است گرفته قرار توجه مورد اثر اين در موضوعاتي و مفاهیم چه بفهمد تحقیق،

 . هستند علمي متن يک نماية نقش در هاکلیدواژه چنین هم -

ست  انتخاب - ستاندارد  سازی نمايه به هاکلیدواژه در ضای  در متون ا  و ندکمي کمک مجازی ف

 . نمايدمي تسهیل پژوهشي اثر به را مخاطبان دسترسي

صلي  هایواژه با بايد هاواژه کلید- سأله  و عنوان ا صل    با امكان درحد و تحقیق م سب  اهسرف  تنا

 .باشد داشته

 .است کلمه 7 تا 5 هاواژه کلید میانگین -

 . است مطالب فهرست از قبل و چكیده از بعد واژه کلید جايگاه *
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 مقدمه

 و اثر دروني دنیای به خواننده ورود برای اسننت روزني و اسننت علمي متن هر هایبخش از يكي

 .است متن کل خواندن برای راه نقشة حكم در

  .است مطالب اراية نقشة و طرح هدف، نمودن مشخص موضوع، ساختن روشن مقدمه، اصلي وظايف -

 نظر قتد با را آن نتیجة  و مقدمه  متون، علمي قوت شنننناخت  برای ارزيابان و داوران معموالً -

 . بنويسیم مناسب و دقیق را آن بايد بنابراين  کنند؛مي مطالعه ایويژه

 اهمیتي چه تحقیق اين: چون اسننت هاييپرسننش به پاسنن  ای،حرفه مقدمة يک اصننلي هدف -

 ایهانگیز چه و داريم؟ مسننأله اين حل به نیازی چه شننوند؟مي مندبهره آن از کسنناني چه دارد؟

  شود؟ نوشته متن اين تا شد باعث

 صر مخت صورت  به کاربردی و بنیادی نظر از آن اهداف و ضرورت  تحقیق، مسئلة  مقدمه، در -

 .گرددمي پرهیز جزئیات ذکر از و شودمي بیان

ضیح : شامل  خوب مقدمة يک واقع در - شینة  دربارة تو  ،ساختار  روش، ها،ضرورت  تحقیق، پی

 . است پیشین هایگزارش منطقي ادامة تحقیق اين اينكه و است فصول بر حاکم منطق مباحث

 . باشد طوالني و مفصل نبايد مقدمه -

 فتهر و شود مي شروع  کلي هایجنبه از است،  خاص به عامه مطالب از هم مقدمه نگارش سیر  -

 . پردازدمي ترتخصصي هایبخش به رفته

 هایمتغیر تعريف به و کرده بیان استفهامي  صورت  به را خود پژوهش هایپرسش  بايد محقق -

 . بپردازد عملیاتي صورت به تحقیق

سنده،  مقدمة از قبل :نکته شر  سوی  از گفتار پیش عنوان تحت متني نوي  را راث که مرکزی يا نا

 .شودمي تهیه داده، قرار حمايت مورد

 کتاب بدنه

سمت  صلي  ق ست  علمي اثر يک ا صیلي  طور به تحقیق سئواالت  به آن در که ا س   تف . دهدمي پا

ست  الزم شگران  ا ساس  بر ارجمند پژوه ست  ا صل  و عناوين فهر  نامه طرح در شده  انجام بندی ف

 رهانب به مسننتدل و معتبر منابع به مسننتند بايد بدنه عبارات. نمايند اصننلي متن نگارش به اقدام

 .نمايد پرهیز دارد، شک آنها درستي در که عباراتي آوردن از و باشد
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 يتتقو را مختلف هایقسنمت  بین در منطقي انسنجام  و ارتباط بدنه، در داخلي محورهای تعیین

مايد  مي  ينعناو  از کدام  هر و گرفت  کمک  فرعي سنننئواالت از توانمي داخلي عناوين  تعیین در ن

 به ار داخلي هایعنوان توانمي نیاز صننورت در. باشنند فرعي سننئوال يک به پاسنن  تواندمي داخلي

ضوعات  س   که ترساده  و ريزتر سئواالت  به و کرد تبديل ترجزئي عناوين مو  چند هب تنها آنها، پا

 . رسید دارد، نیاز پاراگراف

شتاری  علمي، متن بهترين ست  نو شترين  کلمات، کمترين با که ا  به و تولید را علمي محتوای بی

 اگر. اسننت علمي متن يک ضننروريات از صننحیح و گويا سنناده، هایجمله. بیانجامد ایمسننأله حل

ستوری  لحاظ به متن از جمالتي ستوار  علمي يا د شد  ا شايندی  تأثیر نبا  او ماداعت و مخاطب به ناخو

 یبرا پردازی عبارت و سنننازی جمله در مهارت تنها پس. بردمي سنننوال زير را متن کل و گذارده

 آموخت، را آنها درست  ترکیب و جمالت صحیح  چینش بايد بلكه نیست  کافي علمي اثر يک تولید

ست  گام سر،  اين در نخ ستاندارد  هایپاراگرف نگارش می ست  ا  يک از کوتاهي بخش پاراگراف،. ا

ست  متن ضوع  يک دربارة که ا صلي  جمله يک با پاراگراف هر. گويدمي سخن  جزئي مو  شروع  ا

صلي  یايده حاوی بايد جمله همان و شود مي شد  پاراگراف ا ضیحي  جمالت ادامه در. با  ندخواه تو

 نسنننبي اسنننتقالل از بايد   پاراگراف  هر همچنین. اسنننت قبل  جملة  منطقي ادامه  کدام  هر که  آمد 

 ره. است  کلمه 150 زير پاراگراف، هر کلمات شمار . باشد  کوچک يادداشت  يک مانند و برخوردار

 يا  «واو» حروف از بند  هر ابتدای  در. بیفزايد  مهم مطلبي به  و باشننند  طوالني نبايد  ( پاراگراف ) بند 

 .شودنمي استفاده نیست، مستقلي بند که دهدمي نشان و عطفند حروف که «که»

ستدالل  بر افزون ست  الزم محقق، تأمالت و ا ضوع م با مرتبط آثار از ایمجموعه با متن هر ا  و

 سنني،بازنوي) مسننتقیم غیر يا مسننتقیم قول نقل با شننودمي سننعي رو اين از. باشنند ارتباط در خود،

 محقق اعاتارج البته .شود استفاده اول دست معتبر منابع از و بوده برقرار علمي ترابط اين( تلخیص

 رقیب ياتنظر به اشنناره که نماند ناگفته. نمايد رنگ کم را نگارنده تحلیل که باشنند قدری به نبايد

سأله،  حل در ستند  نقد م ستدل  و م  مباحث ترينعمده آن، از دفاع و برگزيده نظرية بیان با آنها م

 و مباني  ها، فرضپیش تحلیل  در مفصنننل بحث  هرگونه  از بايد   بنابراين . اسنننت کتابچه   يک  بدنة  

. کرد ذکر پاورقي در را آن فرعي، مطلب يک به نیاز صنننورت در و شنننود پرهیز مقدماتي مباحث

شته  توجه شیم  دا  نتايج حتص  و ادله کفايت و منابع علمي اعتبار به معموالً متون، ارزيابي در که با

 .شوندمي معطوف آن
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 بسننط خالف بر اسننت، علم تولید فرايند پژوهش که شنند يادآور بايد قسننمت اين پايان در

سعه  که ديگران اطالعات ست  تو شي  نننن علمي متن يک شأن . پژوهش نه ا ست  اين پژوه  در که ا

شته  نوآوری علم، آن تاري  مقیاس  و هاافتهي به تنها پژوهشگران  چنینهم. کند علم تولید و باشد  دا

ستاوردهای  سنده  ديگران د سي  و بازنگری با بلكه نكنند، ب  به و نو طرحي پي در جديد، فكری مهند

 .آورند روی جديد ایايده خلق به و باشند نوين هایيافته آوردن دست

صل  که جذاب قالبي در متن ارايه شي  جذابیت موارد از کي بندی ف ستفاده  و بخ  يعسر  و بهتر ا

 .است اهمیت حائز بسیار باشدمي مطالب بین مرزبندی و تر

 رعايت آن در نويسي  زيبا و نويسي  خوب نويسي،  درست  که است  ای نوشته  خوب، نوشته  يک

 .باشد شده

 .  شود گرفته نظر درصفحه  200 تا 40 بین اثر این حجم است ذكر به الزم *

 بندی عنوان

ساس  بر بايد مطالب چینش  عناوين ريز و سوم  فصل  دوم، فصل  اول، فصل : باشد  ذيل ساختار  ا

 :شود تنظیم گونه بدين فصل هر

 ( ج ب، الف،) ابجد حروف اساس بر

 ( سوم دوم، اول،) حرفي اعداد اساس بر  3 2 1 اعداد اساس بر 

 سه دو، يک، اعداد حرف اساس بر 

 و ناوينع تمايز به توانمي نیز سننتاره تیره، خط گذاشننتن ها،قلم نوع و اندازه تغییر با چنین هم

 . پرداخت هاتیتربندی

 گیرینتیجه

صر  کالمي توصیف  قسمت  اين در  حقیقت در. شود مي ارايه آمده دست به آنچه از مفیدی و مخت

  دستاوردها  بنابراين است؛  کرده کمكي چه مسئله  شدن  روشن  به علمي اثر اين که شود  مشخص  بايد

  بیان و تعريف متضمن نتیجه. شودمي بیان پاياني بخش در شواهد و ادله بیان بدون پژوهش، حاصل و

 حاضر، علمي اثر که دهدمي نشان نتیجه. نیست رقیب هایديدگاه و ادله ذکر تحقیق، ضرورت مسأله،

شته  هايينوآورری چه شكلي  چه و دا ست  کرده حل را م سب  بر. ا   بیان متداول روش آنها، اهمیت ح
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 .شودمي ارائه تراهمیت کم هایيافته سپس و ترينمهم ابتدا که است آن نتايج

ستناد  استدالل،  ذکر بدون تحقیق نتايج گزارش که باشیم  داشته  توجه  تیجهن در. است  ارجاع و ا

 مبتني والًمعم نتايج. کرد خودداری شديداً  نرسیده  اثبات به ادعای و پردازی عبارت هرگونه از بايد

 ترتیب و هاست فرضیه  نشدن  تأيید يا تأيید به وابسته  نیز و هافرضیه  يا هاپرسش  منطقي ترتیب بر

 توانمي یگیرنتیجه انتهای در. آنهاست هایفرضیه و هاسوال تنظیم ترتیب حسب بر نیز نتايج بیان

 . کرد پیشنهاد ديگران به کار تكمیل برای را پژوهشي موضوعات از جديدی هایافق

 (مأخذ و منابع) نامهکتاب

 اجعمر از کاملي فهرست  ارائه. است  آن بودن مستدل  و مستند  به پژوهشي  اثر هر علمي اعتبار

 و وریآفن عصر در که دانست بايد .است انتظار مورد پژوهشي اخالق و داریامانت اصل رعايت با

 در نابراينب ماند؛نمي پوشیده  کسي  بر اینوشته  و تحقیق هیچ محتوای اساساً   و داريم قرار ارتباطات

شت  ستفاده  يا مطالب بردا سه  از ا شیم  شفاف  کامالً بايد ديگران تحقیقي هند سا  چه. با  با هابعد ب

سندگان  ادعای شگر  بنابراين. شد  خواهیم مواجه نوي  و ردهک مراعات را الزم داریامانت بايد پژوه

 .بود خواهد او متوجه آتي هایمسئولیت هرگونه صورت اين غیر در نمايد، مستندسازی

 در را اینامه پايان يا مقاله کتاب، نام تفحص، و تحقیق بدون که باشننیم داشننته توجه چنینهم

 در طلبيم اثر، آن در اسنناسنناً اينكه از افتني آگاهي آينده در و کردن درج( نامه طرح) تحقیق منبع

 . داد خواهد قرار خدشه مورد را طراح صداقت نداشته، وجود تحقیق موضوع راستای

 منابع استناد شیوه

ستناد  شاره  ا شین  متني يا سخن  دادن قرار سند  به ا ست  پی سندگان  و ا  يربط که آثاری به نوي

 اين. بخشننندمي اعتبار را خود کار وسننیله بدين و دهندمي ارجاع دارد، آنان نوشننته با موضننوعي

 :دارد مختلف هایشیوه مستندسازی
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 (زيرنويس) پاورقی در ارجاع شیوه

 : اندنوع دو بر معموالًها پاورقي

 توضیحی پاورقی .1

شت  ضیحاتي  های ياددا صطالحي  يا تو ست  ا سجام  حفظ برای که ا  با صفحه  زيرِ را آن متن، ان

شد  خالصه  االمكانحتي بايد توضیحات . آورندمي شماره  کردن مشخص   اترواي و آيات ترجمة. با

 در گانهبی هایکلمه. آورد پاورقي در را عربي متن توانمي نیاز صننورت در و بیايد فارسنني متن در

سي  به بايد حتماً متن، داخل شته  فار  مورد رد اينها. بیايد پاورقي در آنها خارجي صورت  و شود  نو

 يدبا بیايد متن در خارجي نام بايد که ضروری  موارد در. است  اشخاص  نام يا تخصصي   اصطالحات 

سي  صورت  کنار در شته  پرانتز داخل فار سي  معادل بار يک متن درهر کنیم توجه. شود  نو  انگلی

 .کندمي کفايت واژه آن آوردن

 ارجاعی پاورقی .2

شتي  شان  و نام آن در نويسنده  که ياددا  انبد متن در که را منبعي و مأخذ کامل مشخصات   و ن

 .کندمي ذکر است کرده استناد

 یپاورق اجزای نشیچ

 : مانند آيدمي نقطه شماره، از بعد پاورقي، در .1

 .دآيمي پرانتز بدون ،(تک) شودمي نهاده پانوشت به ارجاع برای متن در کههايي شمار .2

 .شودمي آورده گیومه و پرانتز گل از بعد احاديث و آيات در پاورقي شماره .3

 کتاب، نام ،(خانوادگي نام سننپس کوچک اسننم نخسننت) مولف نام ترتیب به فقط پاورقي در .4

 . آيدمي کتاب انتهای در تر جزئي مشخصات اما آيدمي صفحه و جلد

 .کنیممي ذکر کتاب نام از پس را مترجم نام باشد، ترجمه کتاب اگر .5

 .... ص همان، نويسیممي بعدی ارجاع در باشد اثر همین به بالفاصله بعدی ارجاع اگر .6

شاني،  اجزای میان .7 ضي : مثل آيد؛مي نقطه هم آخر در و آيدمي ويرگول ن  دمهمق مطهری، مرت

 ؛. 7ص ،2ج اسالمي، بیني جهان بر ای

 برای و گذاريم مي ويرگول نقطه  متعدد،  منابع  میان  باشننند،  آمده  منبع چند  مطلبي برای اگر .8
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 ؛ «و» آخر منبع

 نام  به  پاورقي  در و آيد مي نامه  کتاب  در بود طوالني کتاب  نام  که  جايي  در کتاب  کامل   نام  .9

 االسالم عشراي  الحرام و الحالل أحكام بیان في االسالم شرايع مانند شودمي اکتفا مشهور اندکِ

 .آيدمي بزرگ حروف با انگلیسي، های کتاب حرف اولین .10

 .شودمي استفاده چین چپ صورت به و انگلیسي اعداد از التین منابع به ارجاع در .11

 مولف نام

حسین   در مورد اسم های طوالني، همه نام و نسب و کنیه نويسنده در پاورقي نمي آيد؛ مثال    .1

 بغوی، معالم التنزيل. بن مسعود بغوی، معالم التنزيل في التفسیر و التاويل 

 ا راپاورقي الزم نیسنننت، فقط نام کتاب آنه    نام و نام خانوادگي و کنیه مولفان مشنننهور در       .2

 آوريم؛ مثل: کافي، وسائل الشیعهمي

شوند مگر اين که به مي القاب و عناوين مثل دکتر، آيت اهلل، عالمه از جلوی نام مولف حذف .3

 مرور زمان در مورد اشخاص علم شده باشند؛ مثل عالمه حلي، شی  انصاری، امام خمیني.

. آيديمسه نويسنده باشد، نام هر سه به همان ترتیب روی جلد کتاب      اگر کتابي دارای دو يا .4

شد فقط نام اولین نفر      شته با سنده دا سه نوي را « گرانو دي»آيد و عبارت مي ولي اگر کتاب بیش از 

 .آوريممي به دنبال نام مولف

شد به جای نام مولف، نام گردآورنده را ذکر  .5 نام  قابلمکنیم و در مي اگر کتاب، گرد آوری با

 آوريم.مي را« گرد آورنده»وی و در داخل پرانتز عبارت 

 آوريم.مي در جايي که نام مولف در متن آمده است در پانوشت فقط اسم کتاب را .6

 منابع در ارجاع

ستي  مقاله، پايان در بايد محقق ستناد  آنها به متن در که مآخذی و منابع از فهر ست  کرده ا  را ا

 شننده تفادهاسنن آنها از متن در که آيدمي منابعي تنها. بیاورد خانوادگي نام الفبای حروف ترتیب به

 : رسدمي نظر به ضروری اطالعات، دسته پنج حداقل منبع ذکر در. است

شار  تاري . 2 مؤلفان يا مؤلف نام و خانوادگي نام. 1 شر  نام. 5 شهر  نام. 4 اثر عنوان. 3 اثر انت . نا
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شد،  شده  چاپ تجديد کتاب اگر البته) سازی (. آيدمي هم آن چاپ شمارة  با  با اطالعات اين جدا

 :مانند. است ويرگول

 مؤلف تک در: 

 .اءرج فرهنگي نشر مرکز: تهران ،(سوم چاپ) قرآن در هدايت ،(1372) عبداهلل آملي، جوادی،

 آيدمي زير شكل به بیشتر يا مؤلف دو از منابع ارجاع در: 

 اپچ) رفتاری علوم در تحقیق هایروش ،(1379)  زهره حجازی، عباس؛ بازرگان، زهره؛ سرمد، 

 آگاه نشر :تهران ،(سوم

 آيدمي زير شكل به مترجم دارای آثار: 

 :تهران دوم، چاپ مصننلح، جواد ترجمه الربوبیه، شننواهد ،(1375) محمد شننیرازی، الدين صنندر

 سروش انتشارات

 نهادها و هاسازمان عنوان با آثار 

 .انگلیسنني  فارسنني نامهواژه ،(1362) پرورش و آموزش وزارت علمي، مدارک و اسننناد مرکز

 مؤلف نشر: تهران

 زير شكل به مقاالت مجموعه يا گردآوردنده نفر چند يا ويراستار مؤلف جای به آثار: 

 .سمت انتشارات :تهران رواني، جنگ مقاالت مجموعه(. 1374) ،(گردآورنده) عبداهلل آبادی، شفیع

 مقاالت دهيارجاع

شار،  تاري  سپس  مؤلفان، يا مؤلف نام ابتدا  شمارة  و لهمج نام آن دنبال به مقاله، عنوان بعد انت

سي،  در صص  مخفف حروف با مجله آن در مقاله آن صفحات  شمارة   آنگاه شود مي ذکر آن  فار

PP 9 ش ه،دانشگا  و حوزه فصلنامه  عیني، انسان  ،(1375) غالمعلي عادل، حداد مانند انگلیسي،  در،  

 .35-41 صص

 رساله و نامهپايان ارجاع

سي   نامهپايان منبع، آن که شود  ذکر بايد عنوان ذکر از پس  به و یدکتر رساله  يا ارشد  کارشنا

 انيمب ،(1371) عباس ايزدپناه، :مي باشد   شكل اين  به دانشگاه  نام سپس  است،  نشده  چاپ صورت 

 .قم دانشگاه نشده، چاپ ارشد، کارشناسي نامه پايان عرفان، اهل و مشاء معرفتي
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 روزنامه کي از ارجاع

 :مانند است مجله در مقاله ارجاع همانند

 .6 ص کیهان، روزنامه ايران، در توسعه موانع( مهر 21 ،1375) اکبر محمودی،

 المعارف داير و نامه فرهنگ ارجاع

 :مانند شودمي عمل کتاب مثل موارد بقیه و سرپرست نام ارجاع در

 ؛تهران ،(دوم  چاپ) اسننالمي بزرگ المعارف دائرة ،(1377) همكاران و کاظم سننید بجنوردی،

 . اسالمي بزرگ المعارف دائرة مرکز

 گزارش و سمینارها ها،کنفرانس ارجاع

 : باشد شكل اين به بايد سمینارها و همايش از گزارش ارائه

 بین همايش  اولین مقاالت  چكیده  ،(1380) روان و بهداشنننت  در دين نقش المللي بین همايش 

 .ايران پزشكي علوم دانشگاه: تهران روان، بهداشت در دين نقش المللي

 (اينترنت) رونیكيتالك منابع از نقل

 هب ضنننروری اطالعات آن ذکر در که اسنننت ارجاعي منابع از يكي اينترنتي منابع از نقل امروز

 : شودمي بیان زير ترتیب

شع  درخت ،(1996) پي جانبارلو،  ،1 ش ،8 ج( اينترنت خط روی) CORE مجله در لرزد،مي يو

 : در دسترسي قابل 1996 مارس 25 تاري  شده نقل 92)

Pub/Zines/c.Re-Zine file:ptp.e text.org pirectorg .g. 8corel. 

 الكترونیكی مجله در مقاله يك ارجاع

Miles, Adrian. Singin in the Rain: a hypertextual Reading. "Postmodern Culture 

8.2(1998).02 nov 2000. 

http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo8/8.2 miles.html 

 وب شبكه در الكترونیكی كتاب يك ارجاع

Austen, Jane. Pride and prejudice.de. henry chur chyrd. Nov 2000. 

http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html

http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo8/8.2%20miles.html
http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html


  15    

 

 شیرایو و پیتا نامه وهیش
  تايپ .1

 . شود تايپ 16 شماره تیتر قلم با سطر وسط در عنوان( الف

ستاد  نام (ب سط  در و عنوان زير در راهنما ا صله  با و سطر  و  رافیکت قلم با متر سانتي  5/1 فا

 .شود تايپ 12 شماره

ستاد  نام زير در مؤلف نام( ج  ترافیک مقل با مترسانتي  5/1 فاصله  با و سطر  وسط  در و راهنما ا

 .شود تايپ 12 شماره

 .رددگ تايپ 14 شماره سیاه لوتوس قلم با صفحه همان در مؤلفان يا مؤلف شهر و علمیه مدرسه( د

 .شود تايپ 14 شماره سیاه لوتوس قلم با  د، ج، ب، الف، نشانه  با اصلي عناوين( ه

 اب چهار، ، سه  دو، ، يک چهارم، و سوم،  ، دوم ، اول و. 4. 3. 2. 1:  هاینشانه   با فرعي عناوين( و

 .شود تايپ سیزده شماره سیاه لوتوس قلم

 ورفتگيت کمي با بند يا پاراگراف هر ابتدای و شده  تايپ 14 شماره  نازک، لوتوس قلم با متن( ز

 .گردد آغاز مترسانتي 5/0 فاصله با( اشپون)

 .است مترسانتي دو فرعي هایعنوان از آنها فاصله و مترسانتي 5/1 متن سطرهای بین فاصله( ح

 فاصله  و رمتسانتي  دو نیز پايین و باال از و مترسانتي  دو طرف هر از هاصفحه  حاشیه  فاصله ( ط

 .است مترسانتي يک پاورقي با سطر آخرين

 یراستاريو. 2

 لف،مو با همكاری مرحلة 3 در که چاپ برای است کتاب سازی آماده کارِ از بخشي ويراستاری،

 رتصو چاپ فني اصول و سبک نظر از کتاب کردن آماده سرانجام و ادبي ن  علمي نظر از بازنگری

 .پذيردمي
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 ويراستاری مراحل

 سپرده  استار وير به اثر ارزيابان، يا ارزياب سوی  از وارده اشكاالت  رفع و تألیف کار پايان از پس

ستار . شود مي  حال عین در که پردازدمي اثر يک ويرايش به محتوايي و  فني جنبه دو از عموماً ويرا

 .پذيرند نا تفكیک هم از دو اين

 فنی ويرايش( الف

 :است زير موارد از بخشي يا تمام شامل مرحله اين

 الخط رسم قواعد کارگیری به .1

 گذاری نشانه .2

 بندی پارگراف .3

 ارجاعات تنظیم .4

 متن کردن دست يک .5

 اصطالحات ها، واژه عناوين، کردن مشخص .6

 .مستقیم های قول نقل چنین هم و آنها ترجمه و روايت و آيات دقیق محدوده کردن مشخص .7

 ها جدول و نمودارها اشكال، تصاوير، محل تعیین .8

 به و شخص م بايستي  کامال...  و( تیترها) عناوين انگلیسي،  شعر،  عربي، متون قلم اندازه و نوع .9

 .گردد اعالم آرا صفحه

 حقوقي صفحه عنوان، صفحه تنظیم .10

 الزم های گذاری اعراب .11

 تايپي اشكاالتي تذکر .12

 .شود اشكال يا و ابهام رفع تا نويسنده به اعالم و دار اشكال يا مبهم موارد کردن مشخص .13

 ها پاورقي و منابع فهرست تنظیم .14

 .شود برده هبهر مربوطه کلیشه از آنها شئون به توجه با دين بزرگان و ائمه انبیا، نام از بعد .15

شابه  موارد .16 شت  جداگانه ای صفحه  در مكرر و م ست  اطالع به و ياددا  آرا صفحه  و تايپی

 .شود رسانده
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 يیمحتوا شيرايو( ب

رايش در اين مرحله مطالب محتوايي، جمله بندی ها، عناوين و موارد مشننابه مورد بررسنني و وي

 گیرد. مي قرار

سلیقه خود به ت      ساس  ستار در اين مرحله آزادی عمل محدودی دارد و نمي تواند بر ا غییر ويرا

نده در میان تواند هرگونه کاستي و نادرستي نوشتاری را با نويسستار ميسبک نويسنده بپردازد. ويرا

 بگذارد و در اصل مطالب نبايد تصرف کند.

 قرآن اتيآ

 . گیردمي قرار گیومه در قرآن های آيه .1

 .آيدمي ستارهها آيه میان ،باشد گیومه يک در هم دنبال به آيه چند اگر .2

 .شودمي گذاشته قرآن های آيه اعراب .3

 تزپران از بعد جايي چنین در و شننودمي چین چپ باشنند ترجمه با همراه قرآن های آيه اگر .4

 . آيدمي ترجمه بعد و شودمي داده قرار( ؛) ويرگول نقطه دوم دار گل

 .آيدمي متفاوت اندازه و قلم با آيات فارسي ترجمه .5

 . 23 آيه( 6) انعام. 1: است شكل اين به پاورقي در آيه آدرس .6

 .شود نمي گذاشته نقطه سه نباشد کامل و شود آورده نیمه صورت به آيه اگر .7

 ثيحد

 .شودمي گذاشته گیومه در يا و شودمي چین چپ حديث .1

سي  ترجمه روايت با همراه خواهیممي که جايي در .2  عربي نمت پايان در بیاوريم، هم را آن فار

  متفاوت اندازه و شننكل با را فارسنني ترجمه حروف سننپس و گذاريممي (؛) ويرگول نقطه حديث،

 .آوريممي( تر کوچک)

 .شودمي گذاشته رودمي خواني اشتباه احتمال که جاهايي در و المقدور حتي اعراب .3

 موارد اين در. شننود نمي چین چپ باشنند، فراوان کوتاه احاديث ای، صننفحه يا متن در اگر .4

 .شودمي آورده گیومه داخل احاديث
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 هاقول نقل

 عربی متون

 .آيدمي چین چپ صورت به( ترجمه بدون) بود عربي متن فقط قول نقل اگر .1

 .است روايات و آيات شكل به آن چینش نحوه بود، فارسي ترجمه با همراه عربي متن اگر .2

 .شودمي آورده گیومه داخل فقط و شود نمي چین چپ باشد، کوتاهها قول نقل اگر .3

 .نیست الزم گذاری اعراب .4

 فارسی متون

 شود. در اين صورت گیومه الزم نیست.مي های فارسي هم چپ چیننقل قول  .1

 .آيدمي گیومه در بلكه نیست، الزم چین چپ بود، کوتاهها قول نقل اگر .2

 قول نقل در قول نقل

 :کرد عمل بايد صورت چند به بیايد ديگر قول نقل ضمن در قولي نقل هرگاه

 در چین چپ همان ادامه در را دوم قول نقل باشنند شننده چین چپ اصننلي قول نقل اگر( الف

 .آوريممي گیومه

 زوج قول نقل نشانه در را دوم قول نقل( بیايد بايد) باشد  آمده گیومه در اصلي  قول نقل اگر( ب

 .آوريممي ) ”.....“(

 .بود واهدخ دارمتمايز گل پرانتز همان با طبیعي طور به بود قرآن آيه اول يا دوم قول نقل اگر( ج

 

 

 .باشیم نوزی و محققانه آثار نگارش شاهد گرانقدر، طالب عالمانه تالش پرتو در امیدواریم

 پژوهشی مجامع وها همایش اداره


