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كليّات :
-

عليهم السﻼم

دي ماه ٩٩

نوع قلم :در سراسر طرح پيشنهادي براي تيترها و متن فارسي  B Nazaninو براي تيترها و عبارات عربـي  B Badrو بـراي
تيترها و عبارات ﻻتين  Times New Romanباﺷﺪ .

-

اندازه ) سايز ( قلم :در متن و تيترها  ١٣مي باﺷﺪ ؛ در متن به صورت عادي و در عنوان ها بصورت )(Boldدرﺷت .

-

ﻼ  (١٩٨٩ :مي آيـﺪ
اعﺪاد و ارقام  :در متن فارسي به صورت فارسي ) مثﻼً  ( ١٣٧٨ :و در متن هاي ﻻتين به صورت انگليسي )مث ً
.

-

شماره صفحات  :همه صفحات طرح پيشنهادي بايﺪ ﺷماره گذاري ﺷﺪه باﺷﺪ  .ﺷماره صفحه در وسط پايين هر صفحه درج گـردد

.
 در داخل كادرهاي هر بخش از پيشنهاده و در ميان دو كادر  ،فضاي خالي بﺪون استفاده وجود نﺪاﺷته باﺷﺪ . راست چين و چپ چين سطرها در تمامي بخش ها به صورت يكسان رعايت گردد .بخش هاي مختلف طرح پيشنهادي به تفكيك :
 ( ١عنوان  :عناوين فارسي و ﻻتيني ) و عربي در صورت نياز ( به صورت درﺷت باﺷﺪ .
توضيح  :اول عنوان فارسي و سپس عنوان هاي ديگر .
 ( ٢مشخصات دانشجو  :به صورت درﺷت )  (Boldباﺷﺪ .
 ( ٣مشخصات استادان راهنما ومشاور به صورت عادي ) غير درﺷت ( درج گردد  .ضمناً رديف هاي جـﺪاول ايـن قسـمت بـه تعـﺪاد
اساتيﺪ مربوطه باﺷﺪ  .به عبارت ديگر رديف خالي وجود نﺪاﺷته باﺷﺪ .
 (٤ﺟهت ثبت پيشنهاده در ايران داك دانشجو ﻻزم است سه اقﺪام به ترتيب زير انجـام داده و ﺷـماره و تـاريخ گـواهي خـود را در
پيشنهاده ثبت نمايﺪ.
 گزارش پيشينه پژوهش :پﺲ از تاييﺪ موضوع و قبل از تصويب پيشنهاده در گروه همانندﺟويي :پس از تاييﺪ موضوع و تصويب پيشنهاده در گروه ثبت پيشنهاده :پس از تصويب در گروه و دانشكﺪه (٥هدفمندسازي پاياننامه و رساله:
 دانشجو بايستي كﺪ و عنوان مأموريت پژوهشي استاد را از گروه آموزﺷي خود و يا از استاد دريافت و در جﺪول ثبت نمايﺪ. در صورتي كه پايان نامه دانشجو از سوي نهاد يا سازماني مورد حمايت قرار گرفته است بايستي نام حامي بـه همـراه ﺷـماره و مبلـغقرار داد در جﺪول ثبت گردد.

 (٦شناسه اخﻼق در پژوهش
اين بنﺪ از پيشنهاده مربوط به تحقيقات آزمايشگاهي است كه بر روي انسان يا حيوان انجام ميﺷـود .كـه در ايـن صـورت بايسـتي كـﺪ
اخﻼق از كميته مربوطه اخذ ﺷود .تحقيقاتي غير از اين بايستي گزينه )نياز ندارد( را عﻼمت بزننﺪ.
 ( ٧نوع تحقيق  :مربع مربوط كامﻼً پر ﺷود  :
 ( ٨كليد واژه ها  :به صورت درﺷت باﺷﺪ  .تعريف هر كليﺪ واژه در صورت نياز بـه صـورت مختصـر از يـك منبـع معتبـر و مـرتبط بـا
موضوع ارائه ﺷود  .ارجاع به منبع در پايان تعريف كليﺪ واژه ذكر ﺷود  ) :نام خانوادگي  ،سـال انتشـار  :صـفحه ( ]عﻼمـت هـاي ميـان
ﺷناسه ها » ويرگول و دو نقطه « دقيقاً رعايت ﺷود [ .
 چنانچه از دو منبع در مورد تعريف يك كليﺪ واژه استفاده ﺷﺪه باﺷﺪ  ،ارجاعات بايﺪ به صورت مجزا و مستقل و در پايـان هـر تعريـفارائه ﺷود و نه به صورت يكجا و بعﺪ از پايان همه تعريف ها .
 در صورت ارجاع به منابع اينترنتي به صورت زير عمل ﺷود :عنوان سايت  ،عنوان مقاله  ،نام خانوادگي  ،نام  ،تاريخ انتشار  ،تاريخ دسترسي  ،ﺷماره صفحه ) در صورت عﺪم وجـود ﺷـماره صـفحه ،
ﺷماره پاراگراف درج ﺷود (
 (٩تبين مسأله پژوهشي و اهميت آن  :در نيم و حﺪاكثر در يك صفحه ارائه ﺷود  .در اين قسمت دانشجو به صورت واضح و روﺷـن
به سه موضوع در سه پاراگراف اﺷاره مي كنﺪ :
 -١مسأله پژوهش در اين پايان نامه چيست ؟ به عبارت ديگر چه مسأله اي ذهن دانشجو را به عنوان يك معضـل علمـي بـه پـژوهش
واداﺷته است .
 -٢اين مسأله از جنب ه هاي مختلف نظري و كاربردي و  ...چه جايگاه و اهميتي در حوزه علمي رﺷته تخصصي دانشجو دارد ؟
 -٣دانشجو در راستاي حلّ اين معضل علمي چه تحقيقي مي خواهﺪ انجام بﺪهﺪ .
در طي ارائه مبحث » تبيين مسأله پژوهشي و اهميت آن « هر كجا نياز به ارجاع وجود داﺷته باﺷﺪ هماننﺪ ارجاعات مبحـث كليـﺪ واژه
ها عمل ﺷود .
 ( ١٠پيشينه پژوهش  :در اين قسمت بﺪون هرگونه مقﺪمه اي فقط به معرفي مختصر مطالعاتي پرداخته مي ﺷـود كـه موضـوع مـورد
تحقيق دانشجو را قبﻼً بررسي كردهانﺪ و بيان وجه امتياز پژوهش خود نسبت به هر يك از پيشينهها .در معرفي ايـن مطالعـات صـرفاً از
الگوي زير پيروي ﺷود :
 -١نام خانوادگي ) سال انتشار (  :توضيحي مختصر در خصوص آنچه منبع مورد اﺷاره در رابطه با موضوع تحقيق دانشجو بـه عنـوان
نتيجه يا دستاورد عرضه كرده است .
توضيحات :
 -١قبل ازهر خط تيره – ﺷماره گذاري ﺷود .
 -٢تحقيقات در اين قسمت فقط بر اساس سال انتشار تنظيم مي ﺷونﺪ ) ابتﺪا تحقيقات قﺪيمي تر و سپس تحقيقات جﺪيﺪتر (
 -٣چنانچه از ترجمه فارسي يك منبع خارجي استفاده ﺷﺪه باﺷﺪ سال انتشار نخستين چاپ ترجمه مـﻼك خواهـﺪ بـود  .مثـال – ١ :
اسكاچپول )  : ( ١٣٨٨توضيح مختصر
 -٤چ نانچه از متن اصلي يك كتاب به زبان خارجي استفاده ﺷﺪه است سال انتشار نخستين چاپ آن كتاب مـﻼك خواهـﺪ بـود و بـراي
نمونه به اين صورت تنظيم مي ﺷود  : ( ١٩٨٤ ) Scocpol -١ :توضيح مختصر به فارسي .

 ( ١١فرضيهها يا سؤاﻻت پژوهش  :دانشجو ﻻزم است در راستاي موضوع و مسأله پژوهشي خود ،سواﻻت يا فرضـيات خـود را مطـرح
نمايﺪ.
 ( ١٢اهداف پژوهش  :دانشجو مي توانﺪ يك هﺪف اصلي و چنﺪين هﺪف فرعي را به عنوان اهﺪاف تحقيق خود ذكر نمايﺪ  .اهﺪاف بايـﺪ
ارتباط منطقي با عنوان و مسأله پژوهشي داﺷته باﺷنﺪ .
 (١٣پيشبيني دستاوردها :در اين بخش دانشجو بايستي خروجي و برونﺪادهاي پايان نامه خود را مشخص نمايﺪ .دانشجويان دكتـري
در تكميل جﺪول بايﺪ ﺷيوه نامة ارزيابي كفايت برونﺪادهاي رسالة دكتري دانشگاه را مﺪ نظر قرار دهنﺪ.
 (١٤بيان نوآوري اصلي تحقيق :دانشجو بايستي به صورت اجمال و در قالب يكي دو جمله نـوآوري اصـلي پايـان نامـه خـود را بيـان
نمايﺪ.
 (١٥روش تحقيق و مراحل آن  :بايﺪ متناسب با رﺷته مورد نظر ارائه ﺷود  .مرجع نهايي براي تأييﺪ صحّت روش تحقيق درهـر رﺷـته
علمي نظر نماينﺪه آن گروه در ﺷوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه است .
 ( ١٦ﺟدول زماني مراحل اﺟرا :در اين بخش دانشجو بايستي فراينﺪ تكميل پايان نامه و حﺪود زمـان ﻻزم را بـه صـورت تفكيكـي در
جﺪول مربوطه ثبت نمايﺪ.
 ( ١٧منابع و مآخذ  :در تنظيم و فهرست كردن منابع و مآخذ به روش زير عمل مي ﺷود :
كتاب ها :

 -١نام خانوادگي  ،نام ) سال انتشار ( عنوان كتاب  ،نام و نام خانوادگي مترجم يا مصحح و يا ديگر عوامل دخيل  ،محل نشر  :ناﺷر .
مقاﻻت:
 -٢نام خانوادگي  ،نام ) سال انتشار ( عنوان مقاله » ،عنوان نشريه يا مجله « ،ﺷماره نشريه .
پايان نامه:
 -٣نام خانوادگي  ،نام ) سال انتشار ( عنوان پايان نامه ،مقطع ،نام دانشگاه
توضيحات :
 -١چنانچه مقاله مورد نظر در كتابي با عنوان مجموعه مقاﻻت به چاپ رسيﺪه است به جاي عنوان نشـريه يـا مجلـه  ،عنـوان مجموعـه
مقاﻻت » داخل گيومه « و به جاي ﺷماره نشريه  ،محل نشر و ناﺷر درج ميگردد .
 -٢چنانچه يك كتاب دو نويسنﺪه داﺷته باﺷﺪ نويسنﺪه دوم به صورت نام و نام خـانوادگي بﻼفاصـله پـس از ذكـر نويسـنﺪه اول آورده
مي ﺷود و در صورتي كه بيش از دو نويسنﺪه باﺷﺪ پس از ذكر نويسنﺪه اول  ،و ديگران آورده مي ﺷود .
 -٣چنانچه يك كتاب در يك سال بيش از يك چاپ داﺷته باﺷﺪ پس از ذكر ناﺷر  ،ﺷماره چاپ به صورت حروفي ) و نه عـﺪدي ( ارائـه
ﺷود.
 – ٣چنانچه كتابي مشتمل بر چنﺪين جلﺪ باﺷﺪ و دانشجو فقط از يك جلﺪ آن استفاده كرده باﺷﺪ پس از ذكر عنـوان و قبـل از گيومـه
در داخل پرانتز به ﺷماره جلﺪ اﺷاره مي ﺷود  ) :ج  ( ٤ :و چنانچه از همه مجلﺪات استفاده ﺷﺪه باﺷـﺪ ذكـر ﺷـماره مجلـﺪات ضـروري
نيست.
 – ٤عناوين كتابها و مقاﻻت به صورت )(Boldدرﺷت درج ﺷود .

 –٥منابع فارسي و عربي از منابع ﻻتين ،مستقل و مجزا فهرست مي ﺷود .
 -٦لزومي به مجزا كردن فهرست مقاﻻت از كتاب ها نمي باﺷﺪ .
 -٧ﺷماره گذاري براي فهرست منابع و مآخذ ضرورت دارد و عﻼوه بر اين بر اساس ترتيب الفبـايي نـام خـانوادگي نويسـنﺪگان تنظـيم
ميﺷود .
 -٨در مورد منابع اينترنتي به روﺷي كه در بخش كليﺪ واژه ها ذكر ﺷﺪ عمل ﺷود .
تذكر  :عﻼوه بر اهمّ منابع و مآخذي كه در تﺪوين پايان نامه مورد استفاده قرار مي گيرنـﺪ  ،تمـامي منـابعي هـم كـه در تنظـيم طـرح
پيشنهاده مورد استفاده قرار گرفته و نيز پيشينه تحقيق ها  ،در اين بخش معرفي ﺷونﺪ .

با آرزوي موفقيت
معاونت پژوهشي دانشكﺪه الهيات و معارف اهلالبيت)عليهمالسﻼم(

