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 پیشگفتار 

نامه رسید، درنتیجه  توان به یک وحدت رویه در نگارش پایانهای مختلف علمی و تنوع رویکردها در تحقیق نمیطورکلی با توجه به رشتهبه
سازی کند،  نامه از آغاز تا پایان را همگام نگارش پایاننامه فرایند  کند در قالب یک شیوه های خود سعی میای متناسب با رشتههر دانشکده

انواع پژوهشنامه نمیالبته نباید ازنظر دور داشت که یک شیوه  با  ها را پوشش بدهد.  تواند تمامی ظرایف و خألهای موجود در ارتباط 
هر دانشگاه ممکن است با دیگری متفاوت باشد و  های هر دانشکده و  های رشتهها متناسب با اولویتنامهنامه نگارش پایاندرنتیجه شیوه 

 ها نیست. این تفاوت به معنای درست یا غلط بودن یکی از آن 

مند کردن و هماهنگی بین روش تحقیق و شیوه نگارش متناسب  ها از طریق نظام نامهبندی ساختار پایاننامه صورت هدف اصلی هر شیوه 
نامه دانشکده هنِر دانشگاه و هماهنگی بین استادان راهنما و دانشجویان است. در تنظیم شیوه های دانشگاهی  های پژوهشی رشتهبا اولویت

پایان ساختاری  کلیات  تا  است  شده  تالش  نکتهسوره  همچنین  و  درنامه  با  نگارش  آیین  ضروری  و  های  ضوابط  تمامی  گرفتن  نظر 
 خود قرار دهند.  نامهپایانرا اساس نگارش  نامهشیوه دانشجویان باید این  و استادان راهنما و های آموزشی و پژوهشی، ارائه شودنامهآیین

 

 نامه است. این شیوهبُعد ساختاری  از   دانشکده هنر هاینامهمعیار داوری پایان

 

نامه،  در ارتباط با محتوای علمی پایان  و چه  های نگارشیدر حیطه ساختار، رعایت آیین نگارش و غلطچه  نامه  بار مسئولیت پایان 
 به یک اندازه مسئول هستند.  و هر دومتوجه دانشجو و استاد راهنما است ها و رعایت اخالق پژوهشی نحوه ارائه و تحلیل یافته

 نامهپایانحقوق مادی و معنوی 

 باید علمی مجامع در ارائه یا و علمی نشریات در چاپ صورت به  نامهپایان از مستخرج  مقاالت یا مقاله انتشاردانشگاه  نامه اساس مطابق با 
 . استاد راهنما باشد تأیید ذکر نام و  بادانشگاه سوره و  نام  به

با اعالم رضایت و تأیید کتبی خود  مقاالت  ویژه به نامهپایانوردهای حاصل از ا در دست ترتیب آوردن نام استادان و دانشجو
است. معمواًل چنانچه ایده پروپوزال و موضوع از طرف دانشجو    سازی کارو همچنین بسته به میزان مشارکت در آماده  ایشان

صاحب طرح   ،اما چنانچه استاد راهنما  ؛شودمیدانشجو نفر اول نوشته    نامه پایانارائه شده باشد، در مقاالت مستخرج از  
  ؛شودمینوشته  نفر اول    عنوان بهپژوهشی خود شریک کرده باشد، استاد راهنما   باشد و دانشجو را در طرح نامهپایان  و ایده 

 اما تحت هر شرایط استاد راهنما مسئول محتوای علمی مقاله است. 
 

  نامه شیوه « قید شود. در این زمینه به  نامهپایاننیاز است تا عبارت »مستخرج از    شودمیاستخراج    نامه پایاندر مقاالتی که از  
 درج وابستگی رجوع شود.
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 نکات کلیدی 

الزم   ؛ بنابراینمتمرکز شود  آنمستند و دقیق روی مسئله تحقیق و پاسخ به    صورت به  و  پژوهشیباید با رعایت اخالق    نامهپایان •
 تمرکز کند.  هایافتهحلیل دقیق ت تفسیر و براست تا نویسنده از زیاده نویسی بپرهیزد و 

؛ شودصفحه    100  تا  70بین    مستدل  هایتحلیل  و با  بدون از قلم انداختن مفاهیم کلیدی  نامهپایانمتن اصلی    شودمی توصیه   •
 لطمه بزند. نامهپایانقید تعداد صفحات نباید به محتوای  درهرصورت اما 

 تواند کمتر یا بیشتر باشد. میصفحات   تعدادپژوهش  در این زمینه نظر استاد راهنما مالک است و بسته به نیاز
علمی  نامهپایان  کهازآنجایی • متن  برای  و    یک  خود    هایپژوهشمرجعی  از  رعایت    ضروری  ، آیدمی   حساببه بعد  است 

 ارجاع دهی صورت بگیرد. استناد و  در داریامانت
  الخط رسم، از یک  نویسیدرسترعایت اصول  در نگارش تا حد ممکن برای بیان مطالب از واژگان فارسی استفاده شود و ضمن   •

 ( استفاده شود. کلیک کنیدنامه نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی: شیوه معیار )
معتبر    هایترجمهآیات قرآن و احادیث بهتر است ـ با ذکر منبع ـ از    در ارتباط با  متون علمی و چه از  در استفاده از ترجمه چه   •

 استفاده شود. 
نباشد فصلی با تعداد زیادی صفحه نوشته شود و    گونهاینتناسب بین تعداد صفحات هر فصل رعایت شود و    بندیدر فصل •

 فصل دیگری تنها به چند صفحه محدود شود. 
 و معتبر استفاده شود.  اولدستاز منابع شایسته است  ، اعتبار بیشتر تحقیق  منظوربه •
 با متن خودداری شود. ارتباطبیهای عامیانه و همچنین توضیحات اضافی یا از به کار بردن واژه •
پرهیز دارد    دارانهجانبالقاب و عباراتی که بار    کار بردنسوگیری عاطفی و ارزشی و به  متن علمی، از    طرفیبی با توجه به اصل   •

قهرآمیز نظر دیگر و همچنین   ردِ قبول بی قید و شرط یا  ریه یا موضوع،  داری افراطی از یک نظبنابراین الزم است از جانب؛  شود
 خودداری شود. غیر مستنداحساسی و   ها یا تعبیرهای تندِ از به کار بردن کلمه

مانند آقا، خانم، دکتر،    یبدون استفاده از القاب  شودمی که درون متن استفاده   هاییشخصیتنام ،  طرفیبیرعایت اصل    منظوربه •
با نام اشخاص  صورت بهکه    و ... نوشته شود، مگر القاب مشهور  االسالم حجت امام محمد   ؛ ماننداندخورده پیوند    تاریخی 

 و غیره. ابن سینا خواجه نصرالدین طوسی، غزالی، 
 . پرهیز شود اخالقیاسالمی و  هایارزشاستفاده از تصویرهای مغایر ها و لیف و ترجمه، از نقل مثالأدر ت •
  نام نویسنده،  نامهپایان  هایقسمتدر دیگر    ، شودمینوشته    اصلیزبانبه    نام نویسنده  ها آن در    که  متنیدرون  موارد استنادِ   جزبه •

اسامی   انگلیسی  ارائه معادل  در پاورقی بیاید.  هاآن  اصلی  به فارسی ترجمه شود و معادل  خارجی زبان  هایمقالهها و  عنوان کتاب
ید به قسمت پاورقی در همین شیوه نامه( .خاص کم تکرار و نامأنوس نیز در پاورقی ضروری است  گاهی بیشتر بنگر  )برای آ

است( مالک قرار گیرد، مگر    آنها و اعالم خارجی به خط فارسی، باید تلفظ اصلی )زبانی که کلمه متعلق به  در نوشتن کلمه •
 کلمه شده باشد یا در فارسی به همان صورت جا افتاده باشد.  آن المللیبینتلفظی خاصی، تلفظ  در مواردی که صورِت 

  ها آن  هایمعادلمشهور و معتبر رجوع شود و    هایمترجم  هاینامهواژه  و  هادانشنامه  در ترجمه اصالحات خاص سعی شود به •
 مالک قرار بگیرد. 

https://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
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در متن به شیوه استاندارد و رایج در ایران نوشته شود، برای نمونه واحد پوند باید به گرم یا کیلوگرم و   گیری اندازه انواع واحدهای  •
 یا متر تبدیل شود.  مترسانتیواحد فوت باید به 

 استفاده شود.  و مجهول  در نگارش از ضمیر سوم شخص •
 

 اشتباه  درست 
 داریم ... در این پژوهش در نظر  این پژوهش در نظر دارد ... 

  نامهپایان  چینیحروف. 1
  .رودنمیبه کار  هاآن ب و مانند یو تذه ینییکادر تز، یسپاسگزار وم  ی تقد ، اللهبسم، یهاصفحه جزبهنامه پایان آراییصفحهدر  •

 به کار برد. متفاوتی های دلخواه قلم توان بهدر این بخش می
 . است یکو در قسمت منابع و چکیده  1/   15در متن اصلی  است که Word  فرض  پیش  حالت فاصله خطوط •
 . است Word فرض  پیش  حالتیکسان  طوربه تمام صفحاتنگارش در محدوده  •
 گیرد. پایین صفحه صورت می در وسِط  Word فرض  پیش نامه در حالتگذاری صفحات پایانشماره  •

 و اندازه قلم  نوع . 1-1

  Times New Romanو برای نگارش واژگان انگلیسی از قلم    13  اندازه با    IR Lotusنامه فارسی از قلم  نگارش متن اصلی پایانبرای  
 به شرح زیر است:  ها آنو اندازه  هاقلمدیگر استفاده شود.  12با اندازه 

 .دانلود کنید  اینجا ی را از رسان، تولیدشده توسط شورای عالی اطالع»Lotus IR«قلم استاندارد 

 نامهپایان در  مورداستفادهی هاقلم انواع و اندازه . 2-1

 اندازه قلم نامهبخش پایان 
 IRLotus 12 هاچکیده و کلیدواژه 

 IRLotus 12 ها(ها/ تصویرها/ پیوستها/ نمودارها/ شکلها )نوشتار/ جدولفهرست 
 IRLotus 13 متن فارسی

 Times New Roman 12 متن  دروناستنادهای انگلیسی 
 IRLotus 9 ها/ تصویرهاها/ نمودارها/ شکلعنوان جدول

 IRLotus 11 ها/ تصویرها ها/ نمودارها/ شکل متن نوشتاری جدول
 IRLotus 10 پایین صفحه(  ،)وسط چین  شماره صفحه

 IRLotus 10 های فارسیپانویس 
 Times New Roman 9 و…(   ی سیگر )انگلید یها به زبانس یپانو 

 IRLotus - Bold 16 ها عنوان فصل
 IRLotus - Bold 14 نخست متن  سر عنوان
 IRLotus - Bold 13 دوم به بعد متن  سر عنوان

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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 نامهپایان چیدمان صفحات . 2
در جدول زیر ترتیب    خواهد شد.  بعدی داده  هایبخش از موارد در    هرکداممربوط به    توضیحات  شود که  آراییصفحه به ترتیب زیر  ارشد    نامهپایان

 است.  شدهنوشته هاآن گذاریشمارهو نحوه  نامه پایان چیدن صفحات 

 ها قلمجدول نوع و اندازه  
 صفحه  گذاریشمارهو ترتیب   شکل صفحه نام  ردیف 

 بدون شماره صفحه  صفحه عنوان  1
 بدون شماره صفحه  اللهصفحه بسم 2
 بدون شماره صفحه  1صفحه تعهد و واگذاری حقوق به دانشگاه  3
 بدون شماره صفحه  2رسید گواهی پذیرش ایرانداک  4
 بدون شماره صفحه  3برگزاری جلسه دفاع کاربرگ  5
 بدون شماره صفحه  صفحه تقدیم )اختیاری(  6
 بدون شماره صفحه  صفحه سپاسگزاری )اختیاری(  7
 بدون شماره صفحه  صفحه چکیده 8
 4ابجد با حروف  گذاریشماره  فهرست عناوین 9

 ابجد با حروف  گذاریشماره  تصاویر  فهرست 10
 ابجد با حروف  گذاریشماره  فهرست جداول  11
 ابجد با حروف  گذاریشماره  فهرست نمودار 12
 ابجد با حروف  گذاریشماره  هافهرست پیوست 13
 1گذاری از عدد شروع شماره  مقدمه 15
 گذاری ادامه شماره  های تحقیق فصل 16
 گذاری ادامه شماره  فهرست منابع 17
 گذاری شماره ادامه  هاپیوست 18
 گذاری ادامه شماره  ( اختیارینامه )نمایه و واژه 19
 گذاری ادامه شماره  ( اختیارینامه )های برگرفته از پایانمقاله 20
 گذاری ادامه شماره  ( اختیاری گزارش کار عملی ) 21
 بدون شماره صفحه  ( اختیاری )کارنامه علمی و عملی دانشجو  22
 شماره صفحه بدون  چکیده انگلیسی  23
 بدون شماره صفحه  صفحه عنوان به انگلیسی 24

 .شودمی پرداخته  صفحات بعدیدارند در  توضیحکه نیاز به  هایردیف به 

 
 دانشگاه سوره ممکن است.   اجازهاستفاده از آن تنها با   هرگونهنامه، دستاورد کار و پژوهش خود او است و که پایان  دهدمیگواهی   آموختهدانشاین برگ،  - 1
 ـ دریافت گواهی پذیرش.   4 ـ عملیات. 3 های گذشته.درخواست -2ـ ورود به سامانه ایرانداک.   1  طریق دریافت گواهی: - 2
 . رسدمی داورانهیئتو به امضای استادان راهنما و  شودمیاست که پس از برگزاری دفاع، نمره در آن درج   ایجلسهصورت - 3
 غ.   –ظ  –ض  –ذ   –خ  –ث  –ت  –ش  –ر  –ق  –ص  – ف   –ع  –س  –ن  –م  –ل  – ک  –ی  -ط  -ح  -ز   -و   -ه  -د  -ج  -ب  -الفابجد:   حروف - 4
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 فارسی صفحه عنوان .1-2

نامه، نام و نام خانوادگی استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آرم دانشگاه، عنوان دانشکده، گروه، رشته و گرایش، عنوان پایان •
 ( 1)پیوست  .نامهتهیه پایان ماه و سالیا استادان راهنما و استاد مشاور، نام دانشجو و 

 آن و زیر    نامهپایانبخشی از پروژه دانشجو کار عملی است بعد از عنوان نظری و نام استاد راهنما، عنوان عملی    کهدرصورتی  •
 .نوشته شوداستاد راهنمای بخش عملی 

 در نگارش اسم استادان راهنما، عنوان علمی ایشان لحاظ شود و تنها یک لقب نوشته شود. •
 

 شیوه نگارش القاب 
 اشتباه  درست 

 جناب آقای دکتر ...  ... دکتر 
 سرکار خانم دکتر ...  دکتر ... 
 جناب آقای ...  استاد ... 
 سرکار خانم  استاد ... 
 جناب استاد  استاد ... 

 صفحه عنوان انگلیسی  .2-2

انگلیسیهای  نوشته فارسی روی جلد   صفحه عنوان  الگوی  با  قلم  مطابق  با  انگلیسی و  زبان  به  نوشته    Times New Roman))  ولی 
 .(2)پیوست  .شودمی 

 نامهپایان چیدمان محتوای علمی . 3
 چکیده . 3-1

 ساختار چکیده نباید حکم مقدمه داشته باشد. است بنابراین  نامهپایاناز محتوای  ایخالصهارائه  هدف از نگارش چکیده
تنظیم   ایگونهبه   آنمحتوای    واژه نوشته شود و  350تا    250صورت مختصر و مفید بین  به  ، 12و با اندازه    IR Lotus  قلمبا    چکیده باید

بنابراین سفارش  ؛  یابد  آگاهی  ها و نتیجه تحقیقپژوهش، هدف، روش، یافته  و پرسش اصلی  مسئلهاز    ، پاراگراف   شود تا خواننده در یک
 شود.رعایت  آنزیر در  موارد  شودمی 

 بیان مسئله و هدف اصلی پژوهش  •
 پژوهش  شناسیروش  •
 ها یافته ترینمهمخالصه  •
 بیان نتیجه پژوهش  •
 منابع باشد. ذکر ساختار چکیده بهتر است در قالب یک پاراگراف و باید بدون ذکر فرمول، نگاره و  •

 از بیان مسئله تا نتیجه باشند.  نامهپایان باید نمایانگر تمامی فرایند نگارش  نامهپایانچکیده به همراه عنوان 
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 واژگان کلیدی .  2-1-3

 . شوندمیبا دو خط فاصله زیر چکیده مقاله نوشته  نامهپایان هایکلیدواژه
   باشند.تناسب داشته  پژوهش و متغیرهای اصلی  مسئلههای اصلی عنوان و ها باید با واژهکلیدواژه •
 با توجه به اهمیتی است که در ارتباط با موضوع دارند. هاکلیدواژهاولویت نگارش  •
 های ترکیبی نوشته شوند. صورت عبارت است به بهترتا هفت باشد و   پنجتواند بین ها میشمار کلیدواژه •
 از هم جدا شوند و از کل به جز نوشته شوند. با ویرگول  هادواژهیکل •
 ها با چکیده در یک صفحه گنجانده شوند. کلیدواژه •

 فهرست مطالب . 3-2

نوشته  که به ترتیب عنوان و شماره صفحه    است  نامهفهرست رئوس کلیه مطالب مندرج در متن پایانو    هافصل  هایعنوانشامل    این صفحه
 . شودمی 

 . شودمیها به ترتیب از راست به چپ انجام فصل گذاریشماره  •
 شوند.ذکر نمی بخش فهرست مطالبآیند در می مقدمهصفحاتی که قبل از  •
 . شوندمیاول و آخر هر فصل در فهرست مطالب نوشته ن هایبندیجمعو  )مقدمه( نویسپیشانی •
 باشد.  ی داشتههمخوانمتن در  هاآنچینش د با یفهرست مطالب با مندرجات و ترتیب •
هر فصل بهتر    هایزیر فصل  تا  شودمیهر فصل نوشته    شماره از    یتورفتگ  مترسانتیم  یبا ن  ها زیر فصلدر هر فصل، شماره   •

 مشخص شود. 
 

 برای نمونه: 
1-2 ............................................................ .. .. ...................................20 

    1-1-2. ......................................... .. ............... .................................. 35 
        1-1-1-2.  ........................................................ .. ............................39 

2-2. ............................................................... ........................ . ..........50 
     1-2-2 . . ........................................................................................... 73 

 و پیوست  ، نمودارجدول ویر، ا تصفهرست . 3-3

  طوربهپس از فهرست مطالب و    هاآنوجود داشته باشد، فهرست    و پیوست  ، نمودار و شکل و تصویرنامه جدولانچنانچه در متن پای 
 . کندمیو شماره صفحه است که برای جدول، نمودار، شکل و تصویر صدق فهرست شامل شماره، عنوان  هر .شودمیانه نوشته جداگ

 .شودمیتنظیم  و پیوست تصویر، به ترتیب جدول، نمودار، شکل  هافهرست •
 

 25............................. .... ....بایسنقری .............. شاهنامه یها نگاره . عنوان 1-1جدول 
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 نامهپایان  محتوای علمی . 4- 3

  پرداخته   هاآنترتیب به    به  5بخش    درکه    شودمینوشته    ی پژوهشهافصلشامل مقدمه و    نامهپایانمحتوای علمی    ها فهرستپس از اتمام  
 خواهد شد.

 رعایت موارد زیر ضروری است.  نامهپایاندر نگارش محتوای 

 ها های فصل . انتخاب و نگارش عنوان1-4-3

 شود.میدر سمت راست صفحه نوشته ، از باالی کاغذ سطر 5هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد که به فاصله  •
 شود. ازآن، متن شروع میپس ؛شودمی نوشته  عنوان اصلی زیربه فاصله یک سطر  در سمت راست و اولین عنوان فرعی •
 فاصله دارند. قسمت قبلی  باهای فرعی همواره یک سطر دیگر عنوان •
 شود. نگارش متن از زیر عنوان فرعی شروع می •

 ها گذاری عنوانشماره   .2-4-3

 شود.نامه به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسیم میپایانمتن اصلی 

 صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود.  •
شود. عدد سمت راست نشانه  اند، مشخص میهای هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جداشدههر یک از بخش •

 نمونه: شود.گذاشته می آن نقطه از که پسبخش موردنظر است  شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره ترتیِب 
 

 فصل دوم، بخش اول 
 2-1. 

 گیرد. که هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هر زیر بخش در سمت چپ عدد فوق قرار می درصورتی 

  
 فصل دوم، بخش اول، عنوان فرعی بخش اول 

 2-1-1. 

 نوشته نشود. پنج عدد گذاری بیش از در شماره  •
 شوند. گذاری می نامه به ترتیب شماره های پایانپیوست  •
 شوند.گذاری میهای هر پیوست بر پایه پیوست مربوط به خود شماره ها، نمودارها و شکلجدول •
 شوند. گذاری می نامه شماره های زیرمجموعه گزارش کار عملی همانند متن پایانبخش •
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 گیری نتیجهچیدمان مطالب بعد از فصل . 4
 منابع فهرست  . 1-4

 .شوندمی نوشته ارجاع داده شده است  هاآناستفاده شده است یا به  هاآن از  نامهپایانمنابعی که در  همهدر این بخش 

 .شودمیتقسیم  منابع اینترنتیو  منابع خارجی، فارسی منابعاین بخش به سه قسمت:  •
الفبایی نوشته    صورت به اندشدهسایت که با نام نویسنده نمایه    هایمقالههمه منابع اعم از کتاب، مقاله یا    ، ها بخشهمه  در   •

)   جزبه،  شوندمی  با  ترتیب    شوندمی( نوشته  Urlمنابعی که  به  باید  و    گذاریشماره که  )برای    شوند.  گنجاندهدرون متن  شده 
 (نامهشیوه در همین  .14-10 بنگرید به( Url)آشنایی با نحوه ارجاع دهی با الگوی 

 نشوند.  تفکیک هم از مقاالت و کتاب منابع بخش در •
 شوند. صورت الفبایی نوشته   نباید بهو  شوندمیابتدای بخش منابع درج  در  نهج البالغه و قرآن •

 

 )اختیاری( یا نمایه نامهواژه . 2-4

 .شوندمیغیره بعد از فهرست منابع نوشته ، نمایه اسامی، مکان و  نامهواژه •
 را پوشش دهند.  نامهپایانالفبایی تنظیم شوند و تمامی محتوای   صورت بهو اسامی باید  همه واژگان •
 . شودمینیز نمایه  هاپیوستدر  کاررفتهبهاسامی  ، ها نمایهدر  •

 . بربگیرد این موارد را در  تواندمیاین بخش 

 ی توصیف نامهواژه •

  توان مینیز    نامهپایانشوند ولی در پایان  ، دروِن متن یا پاورقی توضیح داده می آیندمی، نخستین باري که در متن گزارش  نامه واژهاصطالحات  
با ترتیب حروف الفبایی نوشته شود و در   نقشي کلیدي دارند  آنیا در فهم    اندکاررفتهبههاي خاصي که در گزارش  از واژه  ایفشردهفرهنگ  

 را بیاورد.  ها آناز کاربرد  اینمونهارائه دهد و در صورت نیاز  هاواژهتعریف فشرده و روشني از  نویسنده آن

 اصطالحات  نامهواژه •
 . کندمیدر متن برطرف  کاربردهبهنیاز خوانند در ارتباط با اصطالحات تخصصی  هانامهواژهاین نوع 

 
 فارسی به انگلیسی  نامهواژه •

 . پردازد میدر متن  کاررفتهبهفارسی  هایواژهانگلیسی  معادلارائه به  نامهواژهاین 
 ها نیست. ، نیازي به تعریف واژه نامهواژه در این 

 
 انگلیسي به فارسي  نامهواژه •

 .شودمیبه ترتیب الفباي فارسي استفاده  هاآنفارسي  های برابرنهادهدر متن و  کاررفتهبههاي انگلیسِي واژه ارائهبراي 
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 نامههاي برگرفته از پایانفهرست مقاله •
 .آیدمی صفحه، در این اندمنتشرشده نوشته و آن پایه نامه برگرفته و بر که از پایان  هاییمقالهفهرست 

 پیوست . 3- 4

نامه و حفظ یکپارچگي متن پیوست، درك بهتر پایان ارائههدف از .  شوندمینوشته  هاپیوست  (اختیاری) هانمایهو  از فهرست منابع سپ
اختالل   در متن اصلی منجر هاآن اما آوردن  دهدمی و فهم خواننده را از تحقیق افزایش  آگاهیکه  پیوست حاوی مطالبی استاست.  آن

تحقیق   منطقی  روایت  که    . شودمیدر  رزومه    شمار سال  از:   اندعبارت   آیدمی   ها پیوستدر    معموالً مواردی  یا    هایشخصیتزندگی 
هاي بیشتر، آمار، ارقام،  ها، نوشتهبررسيها،  مصاحبه ،  گردآوریهای  و یا سایر ابزار  نامهپرسشها، نمونه  نامه،  نامه پایاندر متن    شدهطرح 
 . هاآنو مانند  نامهلمیفاز نمایشنامه یا  اینمونه
 .شوندمی بندیدستهو غیره  2، پیوست 1ی با موضوعات گوناگون با شماره مختص به خود مانند پیوست هاپیوست  •
 .شوداستفاده   (..شماره پیوست . . )پیوست در متن، ضمن درج شماره پیوست از عبارت  هاپیوستارجاع به  برای •

 کار عملی  گزارش. 4- 4

در این بخش ضمن    .شودمیگزارش کار علمی ارائه  بعد از بخش پیوست،  ،  شده تشکیلنامه از دو بخش نظری و عملی  در مواردی که پایان
، ساختار و بیان  آثارفرایند ایده یابی، فرایند خلق  تصاویر کارهای علمی و همچنین  عملی باید    پروژه  کامل اطالعات مربوط به  پرداخت
 آثار شرح داده شوند.مفهومی 

 قید کند.  هاآنتولید کرده است به همراه مشخصات  نامهپایاندر این بخش پژوهشگر باید تصویر با کیفیت مجموعه آثاری را که برای 

 باشد.  وجود داشتهنامه، بین بخش نظری و بخش عملی ارتباط پایانعلمی افزایش کیفیت و دستاوردهای   منظوربه شودمی توصیه 

 )اختیاری( و تخصصی دانشجو  علمیکارنامه  . 5-4

یا اجراهایی    ها نمایشگاهکوتاه از رزومه علمی و تخصصی خود را بنویسد و چنانچه    یشمای  تواندمی پس از گزارش کار عملی نویسنده  
، صفحه  سایتوب اعم از    ارتباط مخاطب با خود  های راهبپردازد و در صورت تمایل    هاآنارنامه خود داشته است به  کتاب و ... را در ک

 )غایب( نوشته شود.  به زبان سوم شخصرا بنویسد. این بخش بهتر است  اجتماعی و ایمیل

 ی پایانصفحات  .6-4

 .شودمی افزوده  به این ترتیب چکیده و صفحه عنوان انگلیسی موارد مطرح شده باال پس از

 چکیده به زبان انگلیسی  •

  در این صورت  بسط داده شود.بیان بهتر محتوای پژوهش    منظوربهتواند  هرچند می  ؛چکیده فارسی است  شدهترجمهچکیده انگلیسی متن  
 کلمه باشد.  500تا  300بین  تواندمیچکیده انگلیسی  واژگانتعداد 

 خودداری شود.  Summaryاستفاده شود و از عناوین دیگر مانند  Abstractبه منظور یکدستی در عنوان چکیده از عنوان 
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 واژگان کلیدی به زبان انگلیسی  •

 که در یك صفحه گنجانده شوند.   ای گونهبه،  آیدمیچکیده    هستند و در زیرفارسی  به زبان    هاکلیدواژه  ترجمه،  انگلیسیبه زبان    ها کلیدواژه

 صفحه عنوان به زبان انگلیسی  •
 و نوشته شود. ترجمهعین مطالب صفحه عنوان فارسی، به زبان انگلیسی 
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 نامهپایان  اصلیمتن . 5
 بندی فصل الگوی . 1- 5

های متعددی تشکیل شود که معمواًل تواند از فصل کند میپردازد و مسائلی که مطرح مینامه با توجه به موضوعی که به آن میهر پایان
و فصل    کلیات و ساختار پژوهشکند که فصل اول به  نامه نویسی ایجاب میگیرد. لیکن ضرورت پایانرا در برمیشش فصل    تاچهار  

پردازد متغیر  ای که به آن می های میانی بین این دو، بسته به نوع و نحوه پژوهش و مسئلهبپردازد. تعداد فصلپژوهش  دستاوردهایآخر به 
گیری، توصیف های مشخصی به نمونهلیکن چنانچه محقق با استفاده از روش  ؛قرار گیرد  کمال بایددر این زمینه نظر استاد راهنما است. 

اختصاص دهد؛ البته توجه به   شناسی روشویژه در تحقیقات کمی[ نیاز است تا فصلی را به  پردازد ]بههای خود میداده  و تفسیر و تحلیل
گیرد بیشتر از نوع کیفی و عمدتًا با رویکردهای توصیفی، تاریخی این نکته ضروری است که معمواًل تحقیقاتی که در حیطه هنر صورت می

تواند از  ای نیستند؛ بنابراین محقق میشناسی پیچیدهروش الگوی  نیازمند  ، به همین منظور معمواًل  یرندگو اکتشافی و غیره صورت می
ازایننگارش فصل روش  پژوهش شرح دهد.  در فصل کلیات  را  پژوهش  به روش  مربوط  موارد  و  اجتناب کند  نگارش  شناسی  برای  رو 

 را مالک قرار داد.  هاآن توان یکی از شود که با صالحدید استاد راهنما میشنهاد مینامه، متناسب با نوع و شیوه تحقیق، دو فرمول پیپایان
 

 الگوی اول 

 شناسی بدون نگارش فصل روش 
 فصل کلیات پژوهش  •
 فصل پیشینه و ادبیات پژوهش  •
موضوع و حدود  تبیین حدود و مشخصات موضوع یا گروه تمرکز، بیان وجوه مختلف ساختاری و مفهومی  فصل بستر پژوهش.   •

 جغرافیایی و زمانی آن. 
 فصل(  دو  تا)یک های پژوهش فصل ارائه، تفسیر و تحلیل یافته •
 . دستاوردهای پژوهشفصل   •

 

 الگوی دوم 

 برد که نیاز به شرح داشته باشد. منظمی بهره می شناسیروش چنانچه تحقیق از 
 فصل کلیات پژوهش  •
 فصل پیشینه و ادبیات پژوهش  •
 شناسی روشفصل  •
 فصل(  دو  تا)یک های پژوهش فصل ارائه، تفسیر و تحلیل یافته •
 . دستاوردهای پژوهشفصل   •
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 ها باید به شکل زیر تنظیم شود. خالصه محتوای فصل  شود.ای از محتوای هر فصل ارائه می، خالصهئیات هر فصلجزبهپیش از پرداختن  

 پردازد. صورت مبسوط به ساختار پژوهش میپروپوزال تحقیق و بهفصل کلیات ساختاری پژوهش که مطابق با  •
 پردازد.نامه میفصل مربوط به پیشینه و ادبیات پژوهش که در آن نویسنده به ارائه زیرساخت نظری الزم برای درک محتوای پایان •
 موردنیازر مجموعه اطالعات  پردازد. در این بخش پژوهشگهای پژوهش و گروه تمرکز تحقیق میبه نمونه  فصل بستر پژوهش •

کند. این اطالعات در  مشخص می  هاآن کند و وجوه مختلف ساختاری و مفهومی  های پژوهش را ارائه میدر ارتباط با نمونه
 شوند. آیند که در ادامه تحقیق تفسیر و ارزیابی می هایی به شمار میحکم داده

مثال در عنواندهد. بهگیرد را شرح میهای تحقیق به کار میل یافتهکه در آن نویسنده روشی که برای تحلی  شناسی فصل روش  •
پردازد و الگوهای  تحقیقات تجربی یا همبستگی و پیمایشی محقق در این فصل به چگونگی روش انجام تحقیقات خود می

 دهد. نظری و عملی آن را شرح می
های  های تحقیق خود را بیان و بر اساس چارچوب نظری که در فصلهای پژوهش که در آن محقق یافتهفصل مربوط به یافته •

فصل نوشته   دوتا  یک  تواند در قالب  کند. این بخش از تحقیق بنا بر صالحدید استاد راهنما میقبلی شرح داده است تحلیل می
 شود.

 نویسد.های تحقیق را میحقق نتایج حاصل از تحقیق و پاسخ سؤاالت و فرضیهکه در آن م دستاوردهای پژوهشفصل  •
شده در آن  ای کوتاه شروع شود که در آن به چیستی محتوای فصل و اهمیت مباحث طرح جز فصل اول( با مقدمههر فصل )به •

 فصل پرداخته شود.بندی محتوای است در پایان فصل نیز در قالب یک پاراگراف کوتاه به جمع بهتربپردازد. 
 

 .شوندو در فهرست منابع نیز نوشته نمی  شوند نمیگذاری شماره،  نیاز به تیتر ندارند هافصل بندیجمعمقدمه و 

 مقدمه . 2- 5

آن که به    را   زاویه دید و موضوعی  آن  در   پژوهشگرو    شودمقدمه پیش از فصل اول نوشته می.  شودمیبا مقدمه شروع    نامهپایانمتن اصلی  
  رعایتبا    در نوشتن مقدمه بایدپژوهشگر    .کندمیمشخص    را موضوع  و علت پرداختن به آن    منظور خود از انتخابپرداخته است معرفی و  

و تا سرحد امکان    را برقرار کند  نامهپایاناصلی    مایهدرون مقدمه با    صورت منسجم ارتباط منطقیتا به  کندسعی    المقدورحتی  اختصار، 
 .آیندمی کارچهبه  آنو نتایج حاصل از  مشخص کند که تحقیق درباره چیست

 

یر باشد:  ساختار مقدمه  شود می سفارش عمومی طوربه  دربرگیرنده موارد ز

 ؛نامهپایانالزم به خواننده برای درک موضوع    آگاهیپیش  و  ایزمینهاطالعات  و دادن    نامهپایاناصلی    درون میانهپرداختن به   •
 . است ایپایهچه اطالعات نیازمند  نامهپایاناینکه خواننده برای درک 

)تاریخی،   از موضوع  خاصی  هایجنبهبه چه    با چه رویکردی و  نامهپایان  مطابق با عنوان  اینکه نویسندهتمرکز بر حوزه نظری و   •
 . استپرداخته  اهیم(جغرافیایی، اجتماعی، مضامین و مف

و حیطه چه مطالعات مشابهی قرار    ۀدرزمینو    در راستای چه نوع تحقیقاتی  نامهپایاناشاره به اهمیت پرداختن به موضوع و اینکه   •
 . گیرد می 
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 اشاره مختصر به مسئله و هدف اصلی پژوهش.  •
 . اندپرداختهموضوعات خاصی چه و اینکه به  نامهپایان هایفصلیک از بررسی اجمالی ساختار هر  •

 
تشکر و    اندبودهاو    رسانیاری که نویسنده از کسانی که در ارتباط با پژوهش به هر نوع و نحوی  مرسوم است    هاکتابدر مقدمه  

در آن قسمت بیان    چنینیاینبا عنوان تقدیر و تشکر وجود دارد، مواردی    ایصفحه   هانامه پایاندر    کهازآنجاییقدردانی کند ولی  
 . شودمی

 

فصل   کوتاه    جزبه برای هر  مقدمه  است یک  بهتر  اول  مقدمه    چندخطی فصل  باشید  داشته  توجه  شود،  و  (  سی نو یشانی پ)نوشته 
 . شوندنمی در فهرست منابع نیز نوشته   ندارند و گذاریشمارهو  تیتر  نیاز به هافصل بندیجمع 

 

 مقاله را تغییر ندهد.  ساختاری ماهیتای باشد که به گونه  حتی المقدرو محدود و  استناد یا ارجاع به منابع در مقدمه باید

 

 پژوهشفصل کلیات  . 5-3
 .شودمیشامل موارد ذیل   است و آنساختاری پژوهش و متغیرهای   چارچوب  شامل  فصل اول با عنوان کلیات پژوهش

 بیان مسئله 

 طور بهرا    محدوده علمی و محتوایی پژوهش  وتوضیحاتی، به طرح مسئله و پرسش اصلی پرداخته    یارائهدر این قسمت پژوهشگر ضمن  
 . نسبت به مسئله اصلی پژوهش آگاه شود ، آن باشد که خواننده در پایان ایگونهبهنگارش بیان مسئله باید  د.کندقیق تبیین می 

 همیت و ضرورت پژوهش ا

در این قسمت پژوهشگر با توجه به آنچه در بیان مسئله گفته شده و با ذکر دالیلی به بیان اهمیت موضوع پیشنهادی و ضرورت انجام  
و روشن میپژوهش خود می از  پردازد  که چگونه  رفع مشکالت موجودسازد  در جهت  پژوهش  این  بنیادی،    نتایج  نظری،  )کاربردی، 

. در بیان اهمیت و ضرورت باید نکاتی گیردمیبردها و مزایایی در محدوده پژوهش او قرار  کار  چهاستفاده خواهد شد و    ( ...  و  پردازی نظریه
 ه شود. چون نیازهای جامعه، عوامل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و... در نظر گرفت

 اهداف تحقیق 

اهداف تحقیق با عبارات روشن با توجه به  است که تا جایی که امکان دارد اهداف خود را محقق کند.    آنیک تحقیق موفق    طورکلیبه
، ایجاز آن. اهداف تحقیق باید از صراحت برخوردار بوده و در نگارش  شودهای خاص بیان میهای علمی و کاربردی و ضرورت جنبه

تواند شامل د. اهداف تحقیق مین الزم است متناقض همدیگر نباش  حالدرعینباشد و    ازحدبیششود. ضمنًا تعداد این اهداف نباید  رعایت  
 معمواًل تعداد اهداف تحقیق بین سه تا پنج هدف است.  اهداف کلی و جزئی باشد.
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 اهداف کلی •

 پاسخ داده شود. آنپژوهشگر است که باید به  اصلیهمان پرسش  معموالً 

 اهداف جزئی  •

است که در متن هدف کلی و   تری کوچکهای مقاصد فرعی پژوهشگر برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش است، این مقاصد هدف
 است. شدهواقع سؤال اصلی پژوهش 

 

 های تحقیق پرسش 

به بررسی برای پاسخ به مسئله تحقیق    موردنیازطرح شوند که متغیرهای    ای گونهبهتحقیق برآمده از مسئله تحقیق هستند و باید    هایپرسش 
بگیرند.   پرسش  به  ابهام  تحقیق    هایپرسشرا  بدون  و  روشن  منطقی،  ساده،  مختصر،  و    هستندجمالتی  جزئی  اهداف  دربرگیرنده  که 

ها بهتر است به اصلی و فرعی  پرسش  ها را دارد. محقق در طول تحقیق، قصد یافتن پاسخ به این سؤالهدف کلی پژوهش است.   درنهایت
 گیری باید به پرسش های طرح شده پاسخ داده شود.تقسیم شوند و از نظر تعداد به سه تا چهار پرسش محدود شوند. در فصل نتیجه

 های تحقیق فرضیه

تواند  این بخش می  نداشته باشدچنانچه پژوهش نیاز به فرضیه    ؛ اماشوددر این قسمت نوشته میدر صورتی که پژوهش فرضیه محور باشد،  
 از فصل کلیات حذف شود. 

 پژوهش  شناسیروش 

  ایپیچیده   شناسیروش از    محقق  کهدرصورتی   شودمی توصیه  ؛  تحقیق را در فصل اول شرح داد  شناسیروش   توانمی در تحقیقات کیفی  
چنانچه پژوهشگر از روش  اما  ؛  شرح دهد مشخص و دقیق روش پژوهش خود را    طوربه  همان فصل کلیات پژوهشدر    کندمیاستفاده ن

 شناسی منسجمی بهره می برد که نیازمند شرح است باید در فصل روش شناسی به صورت مفصل به آن بپردازد. 
 :هاست قسمتاین بخش شامل این 

 نوع پژوهش  •

 بودن تحقیق. کمییا  کیفیهمچنین و   بنیادییا  کاربردیمشخص کردن وجه  
 این  از؛ و اینکه پژوهشگر هرکدام  هاروش و یا ترکیبی از    و غیره   تجربی  ، تاریخی است، یا توصیفی  آیااینکه روش پژوهش چیست مثاًل  

 . گیرد میرا چگونه به کار  هاش رو
 روش گردآوری اطالعات پژوهش •

باشد    اسنادی  منابع  به  رجوع  می  اسنادی چنانچه  چنانچهنوشته  و  اطالعات    شود  گردآوری  باید  باشد   میدانینیازمند  محقق  روش  ، 
چنانچه فرایند ترکیبی و    شودمی توصیه   شرح دهد. و ...   نامهپرسش، مصاحبه،  آزمون ،  مشاهده مانند   میدانی خود را   اطالعات   گردآوری

مفصل شرح داده    صورت بهپژوهش    شناسیروش در بخش    هاآناز    هرکداماستفاده شده است    هاداده   آوریجمعبرای    ایشدهریزیبرنامه
 شوند. 



17 

 

 گیری نمونهو روش   نمونه یا تعداد  ، حجمپژوهش   مورد مطالعه جامعه •
از    استفاده    هاینمونهچنانچه پژوهشگر در تحقیق خود  این قسمت جامعه هدف   کندمیآماری  در  را    هاینمونهکه    یباید   آن از  تحقیق 

العاتی خود  مط   هاینمونه  چه روشیبا  و  چه تعداد  به    را شرح دهد و توضیح دهد  آن  هایویژگی،  تعریف کند، مشخص و  کندمیانتخاب  
 انتخاب کرده است.  جامعه هدف خوداز میان را 

شرح    هانمونهرا برای انتخاب    ی خوداست پژوهشگر باید مالک و استانداردها  انتخابیو    غیر تصادفیصورت  به  گیرینمونهچنانچه روش  
 دهد.

 اطالعات  وتحلیلتجزیهروش  •
تحلیل کیفی چنانچه روش تحقیق کیفی است پژوهشگر باید شیوه    .تحقیق پرداخته شود  هایداده  وتحلیلتجزیهدر این بخش باید به شیوه   

 . توضیح دهدبرای تحلیل کمک گرفته است  ها آنکه از  را  هاییشیوه یا 

 زمانی و مکانی پژوهش موضوعی،   قلمرو

پرداخته است مشخص   آنبه    تحقیقدر  که  را    جغرافیاییزمانی و قلمروی    قلمروی موضوعی، محدوده  مشخص  طوربهدر این بخش محقق  
جغرافیایی،    هایویژگیکه    مربوط به هنرتحقیقات    در  ویژهبهبیان حوزه کلی موضوع پژوهش است.  منظور از قلمروی موضوعی    .کندمی 

 مهم است که این بخش با دقت نوشته شود. آیندمیمتغیرهای مهمی به شمار  فرهنگیو  بومی هایوابستگیو  زمانمندی

 ها و اصطالحاتتعریف واژه 

به    در این قسمت  پژوهشگر  ، وجود دارد   هاآنسر معنی  بر    ارجاعبه    که نیاز  شودمیچنانچه در تحقیق از عبارات و اصطالحاتی استفاده  
معنا و تعریف برخی از اصطالحات تخصصی، به سبب شیوع کاربردشان برای افراد متخصص    هرچند امکان دارد پردازد.  می  ها آن  تعریف

تعریف  به  در این قسمت  پژوهش داشته باشند،    دربرداشت واحدی از منظور محقق  مخاطبان  بدیهی باشد، ولی الزم است برای اینکه همه  
پیمایشروش   زیرمجموعه  پرداخته شود. چنانچه روش پژوهش   واژگان مجزا در    طوربه، الزم است تعاریف نظری و عملی  باشد  یهای 

 آورده شود.  موجزتری توصیفی نیز به شکل  نامهواژهدر بخش  تواندمی ن تعاریف ای مجموعه فصل روش تحقیق ارائه شود.

ابهام وجود دارد نیز باید نوشته شود یا عالئم اختصاری )اختصارات(    هاآنواژگانی که بر سر    شدهترجمهدر این قسمت معادل   •
 . کندمی استفاده  هاآنکه محقق در پژوهش از 

عملیاتی و مبسوط در بخش ادبیات پژوهش پرداخته    صورت بهباید    آیندمی  حساببهمجموعه مفاهیمی که جز ادبیات تحقیق   •
 شود.

ارائه  تفاوت دارد و تنها برای  شودمیپرداخته  آنه ب )فصل بعد( پیشینه و ادبیات تحقیقاین بخش با تعریف مفاهیم که در فصل  •
به   نامهپایاندر متن که    اصطالحاتی.  است   واژگان پرکاربرد و اصطالحات تخصصیعبارات،  با    در ارتباط  برداشت مشترک   یک
 . شوندمیاستفاده  هاتحلیلو در راستای بیان مفهوم و چارچوب نظری پژوهش و  روندمیکار 

 



18 

 

 ادبیات تحقیق  و  پیشینهفصل . 5-4
با    مرتبط  شرح و بسط مجموعه اطالعات بنیادیِن   موضوع و  پیشینهپرداختن به    آنمنظور از  دومین فصل تحقیق است و    معموالً این فصل  
از ادبیات تحقیق مجموعه مفاهیم و    است.  آنناظر بر    هایمؤلفهموضوع و   اطالعاتی است که محقق برای پرداختن به موضوع  منظور 

ادبیات   معموالً  بپردازد. آنبرآمده از ی ها یافتهبتواند به توصیف مسئله تحقیق و تحلیل  هاآنتا بر پایه  هاست آننیازمند شناخت و توضیح 
ی  ها یافتهبرای تحلیل    را   خود  موردنظر  هایمؤلفه  آناساس    برتا محقق بتواند    رودمی پیش  تحقیق در راستای رسیدن به یک چارچوب نظری  

 شود. تشکیل میاین فصل از این قسمت ها  .آوردپژوهش به دست 

 پیشنیه تحقیق مرور انتقادی 

بخش مهمی از این منظور باید با شناخت   درنتیجه  .ما اضافه کند  های دانسته به دنبال این است که چیزی به هر پژوهش علمی    طورکلیبه
موضوع کشف شود و محقق در تحقیق خود   هایناگفتهها و  صورت بگیرد تا خأل  آننقد و بررسی  و همچنین    موردمطالعهنه موضوع  یاز پیش

به    روازاینبپردازد.    ها آنبه   با    پژوهش  پیشینهپرداختن  باید  پژوهشگر  و  ندارد  توصیفی  ماهیت  و    انتقادی نگاهی  صرفًا  نقد    تحلیلبه 
 را بیان کند.  شدهانجام از پیش  هاینمونهتفاوت تحقیق خود با  ازآنپس و مطالعات پیشین بپردازد 

 موضوع  تاریخیسابقه 

های  اغلب موارد، پدیده  در  چراکهتا قلمروی مفهومی تحقیق بهتر شناخته شود    کند میکمک  سابقه تاریخی موضوع    ، در پیوند با پیشینه
 آناند. پژوهشگر الزم است با دقت این سابقه را بررسی کرده و نسبت به تحلیل  دارای ریشه تاریخی بوده و مسبوق به سابقه  موردمطالعه

 تواند در این قسمت نوشته شود.اقدام کند. حاصل مطالعه محقق درباره گذشته مذکور، می

 ها آن و ادبیات مربوط به  تبیین مفاهیم کلیدی

ابتدا به  و در این بخش    باشد شناخت کافی از مفاهیم و متغیرهای موضوع خود پیدا کرده  باید    پژوهشگر  پژوهش  پس از بررسی پیشینه
  های نیاز نظریهو در صورت    بررسیواکاوی،  به    هاآن با شناسایی و تعیین حدود مفهومی    شرح مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته و سپس

شده در    ارائهبتواند با مقوالت    سادگیبهتا مخاطب  شرح دهد  را    هاآن  ایگونهبهدر تعریف مفاهیم پژوهشگر باید    پردازد.ب  هاآنمرتبط با  
 کند. تحقیق ارتباط برقرار  

از  آنبرای   نظری هستند هایپژوهش  دسته  نیازمند چارچوب  و    ، ی که  تبیین  بستر  تحقیق  نظری  ادبیات  و    گیرد میقرار  تفسیر چارچوب 
ی خود هایافتهبه یک چارچوب نظری برای تفسیر و تحلیل    ها آن که با نقد و تلفیق    پردازد میارائه آراء و نظریاتی  پژوهشگر در این بخش به  

در این بخشی محقق باید مشخص کند در قالب چه   بنابراین؛  استپرهیز از زیاده نویسی    ، . نکته مهم در این بخش از تحقیقرسدمی 
 موضوع تحقیق خود را شناسایی، بررسی و تحلیل کند.  تواندمیی هاینظریهبه چه روایات یا  بسترها و با رجوع

 چارچوب نظری 

برآمده از چارچوب نظری    هایمؤلفهمعمواًل به پشتوانه    هایافتهدر تحقیقات کیفی، چارچوب نظری تحقیق اهمیت اساسی دارد و تحلیل  
 سازد. پژوهشگر را در پژوهش می نظام استدالل آن چیزی است که چارچوب نظری  .گیرد می تحقیق صورت 
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 تحقیق شناسیروش  فصل
از   تحقیق  هایفصل  ترینمهمیکی  انواع  از  از    ویژه بهاست    شناسیروش   ، برخی  تحقیقاتی که  آزمایشگاهی   تجربی  هایروش برای  ،  و 

ی  هایمدلبه بررسی    پژوهشگر در این فصل    ؛پژوهشی هستند  هایروش انواع    کارگیری بهی که نیازمند  هایروش پیمایشی و دیگر    ،همبستگی
، ارائه  گیری نمونه، روش جامعه آماریپرداختن به مختلف تحقیق خود را اعم از  هایروش و  پردازد می که برای تحقیق خود برگزیده است 

 اختصاص دارد. شناسیروش به  نامهپایانمعمواًل فصل سوم   .کندمیمشخص  غیره و آمارگیری   هاروش معیارها، 
 

 مراحل زیر رعایت شود شودمیسفارش  شناسیروش در صورت نیاز به فصل 

 روش اجرای پژوهش 

شناسی  روش  هایبندیتقسیمو سایر  گردآوریی در این قسمت ابتدا نوع مطالعه برحسب معیارهای مختلف از قبیل هدف، کاربرد، شیوه 
 شود. توضیح داده می فرآیند اجرای پژوهش به تفکیک  ، ازآنپسشود و معرفی می

یف اصطالحات و واژگان  •  تعر
باشد، ارائه تعاریف مفهومی و    شدهانجام   یپیمایش  روش که درباره مطالب فصل اول آورده شد، چنانچه تحقیق با استفاده از    طورهمان

فی، الزم است تا نحوه  در سنجش متغیرهای کی  شود. الزم به ذکر است در صورت استفاده از شاخص عملیاتی در این قسمت آورده می
 ، در ذیل تعاریف عملیاتی، ذکر شود.آنگیری برحسب و اندازه  ساخت شاخص

 مطالعه  مورد جامعه  •
محدوده تعمیم    آنهای پژوهش در  گیرد و یافتهصورت می  آناین جامعه عبارت از محدوده فرضی و ذهنی است که گردآوری اطالعات در  

ها  ها، رویدادها، متون و... باشد. محقق با بیان دقیق ویژگیها، سازمانافراد، گروهها، مکانتواند شامل ی تحقیق میشود. جامعهداده می 
 نماید.پذیری نتایج تحقیق خود را تعیین می حدود تعمیم  مطالعه مورد و مشخصات جامعه 

 گیری نمونه و روش نمونه •

گیری )اعم از کمی یا کیفی( در  حجم جامعه نمونه و همچنین نوع و روش نمونه  گیری چگونگی تعیینورت انجام نمونهدر صورت ضر
 شود.این قسمت توضیح داده می 

 آوری اطالعاتشیوه و ابزار جمع  •
ات )با ذکر  آوری اطالع در جمع   مورداستفادهها اشاره کرده و در ادامه به تشریح ابزارهای  در این قسمت ابتدا به شیوه اصلی گردآوری داده

 شود. دلیل( اشاره می 

 ها داده وتحلیلتجزیهروش  •
های آماری و  . چنانچه از روش کمی استفاده شود، الزم است به شاخصاختصاص داردها  داده  وتحلیلتجزیهاین قسمت به تشریح روش  

ضروری است. چنانچه    آن  شماره نسخهافزار آماری، ذکر نام و  اشاره شود. بدیهی است در صورت استفاده از نرم   مورداستفادههای  آزمون 
 مبسوط پرداخته شود.  طوربه استفاده مورد  ، الزم است تا به نوع و شیوه شدهانجام ها با استفاده از روش کیفی تحلیل داده
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 تعیین روایی و پایایی ابزار تحقیق  •

ها را با ذکر دالیل و  برای تعیین روایی )اعتبار( و همچنین پایایی )اعتماد( ابزار گردآوری داده  استفاده مورد در این قسمت محقق باید شیوه 
 نتایج، توصیف نماید. 

 

 تحقیق  های هیافت فصل . 5-5
نیاز است توصیف را که برای پاسخ به مسئله تحقیق    آنچه پژوهشگر    ]ها[در این فصلرا در بر بگیرد،    یا دو فصل  این فصل می تواند یک  

 نویس( )پیشانی  بقیه با یک  مانندبه. این فصل نیز  بیرون بیاورد   هاآنپژوهش را از دل    هایپرسشتا بتواند پاسخ    کندمیو تفسیر و تحلیل  
 نیز به پایان برسد.  بندیجمعمقدمه کوتاه شروع و بهتر است با یک 

 ها( )ارائه داده  اطالعاتتوصیف 

ها از روش کمی استفاده شده  داده  تحلیل   و   تجزیهپردازد. چنانچه برای  های تحقیق میدر این قسمت پژوهشگر صرفًا به توصیف یافته
صورت جداول توزیع فراوانی، نمودارهای  به پژوهش باید در فصل سوم شرح داده شده باشد و در این فصل اطالعات شناسیروش ، باشد

 شود. های مرکزی و پراکندگی آورده می ری، مشخصهآما

 تحلیل اطالعات کمی 

های پژوهش  به رد یا تأیید فرضیه  این فصلبا توجه به توصیف اطالعات در بند قبلی، پژوهشگر باید در  در صورت کمی بودن پژوهش،  
)اعم   شدهانجام های آماری تواند نتایج آزمون می  ها از روش کمی استفاده شده، محقق. چنانچه در تحلیل داده بپردازد )در صورت وجود( 

 از پارامتریک و ناپارامتریک( را به انضمام قضاوت آماری، ارائه کند. 

 تحلیل اطالعات کیفی

در اختیار او گذاشته  ی که چارچوب نظری  هایمؤلفهبا    سنجش ی پژوهش خود را در  هایافته  در این فصل  پژوهشگر   ،در تحقیقات کیفی
  ، تحلیل محتوایا تحلیل گفتمان  شناسی نشانه  هرمنوتیک،  خاصی مانند  هایروش از    در تحقیق خود  و چنانچه  کندمیتفسیر و تحلیل  است  

پژوهش    هایپرسشتا در هر قسمت بتواند پاسخ    کندمییش عملی  هایافتهرا در تحلیل    هاروش   آنکاربست    باشد، استفاده کرده    غیره و  
تعاریف و  نویسنده باید تمامی متغیرهایی را که در تحقیق خود شناسایی کرده در نسبت با هایافتهتحلیل در بخش  خود را به دست بیاورد.

در پایان این فصل   کهطوریبه ؛ را در این بخش ارائه کند ها آنتفسیری که در فصل دوم ارائه کرده است بسنجد و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
 .پژوهش داده شده است هایفرضیهها و چه پاسخی به سؤال آمدهدستبهبرای خواننده روشن شود که با توجه به اطالعات 

 

 دستاوردهای پژوهش فصل . 6-5
مواردی    نوشته شود.  آنکوتاه بر    ایمقدمهاست    بهترقبلی    هایفصلاست و همانند    نامهپایاناصلی هر    هایفصلیکی از  فصل و  آخرین  

 پرداخته شود چنین است:  هاآنکه در این فصل باید به 
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 بحث 

است تا    کردهمی، اینکه چه لزومی احساس  کندمیبیان    نامهپایانشمایی کلی از رویکرد خود در ارتباط با موضوع  در این بخش پژوهشگر 
. هدف این قسمت آماده کردن  پردازد می  آنبپردازد و ضمن مرور مختصر هدف و مسئله خود به بحث در ارتباط با    آنبه    نامهپایاندر قالب  

 . برقرار کند ارتباط دوباره بین موضوع پژوهش و نتیجه نهایی برای اینکه بتواند ن خوانندهذه

 آزمون فرضیه  /پژوهش های پرسش پاسخ به 

، بخشی است که نویسنده با اتکا به مفاهیم نظری تحقیق و تحلیلی  آزمون فرضیهی پژوهش یا درصورت داشتن فرضیه،  هاپرسشپاسخ به  
. چنانچه پژوهشگر از فرضیه استفاده کرده باشد در این قسمت باید ضریب درستی و  زد پردامی  هاآنی خود انجام داده به  هادادهکه از  

 . پردازد می کلی در ارتباط با موضوع تحقیق  گیری نتیجهبه  ها آنو در بخش بعد با اتکا به  کندمیخطای فرضیه خود را بیان 

 گیرینتیجه

نسبت به    آن را   هایتفاوت و    نویسدمیاست نتیجه کلی تحقیق را    دادهمیدر این بخش نویسنده با تمرکز بر آنچه مسئله پژوهش را شکل  
، شواهد موافق و مخالفی که در مبانی نظری  آمدهدستبههمچنین برای هر یک از نتایج .  کندمیکه در فصل دوم ارائه کرده بیان  ایپیشینه 

باید دالیل کافی   نیز های قبلی. در مورد مشابهت یا عدم مشابهت نتیجه پژوهش با پژوهشکندمی پرداخته را بیان  هاآن تحقیق به  و پیشینه 
 ارائه شود. 

 پژوهش  هایمحدودیت 

  حالدرعین.  کندمیمواجه شده است را بیان    ها آنی که در فرایند تحقیق با  هایمحدودیتنویسنده در این قسمت در ارتباط با    در این قسمت
و مشکالت و موانعی که در   دادهرخدرباره خطاهای احتمالی که شاید در حین اجرای طرح    اختصاربهپژوهشگر با یک رویکرد انتقادی  

 انتقادی پژوهشگر نسبت به پژوهش خویش است.  نگاه. این قسمت دربرگیرنده دهدمی ، توضیح دادهروینامه خالل اجرای پایان

 پیشنهادها

در دو سطح اجرایی    تواندمیکند. این پیشنهادها  ی مبتنی بر نتایج تحقیق را ارائه مییبا توجه به روندی که پژوهشگر طی نموده، پیشنهادها
گیرد تا با استفاده وی مسئولین اجرایی قرار می ر  و پژوهشی مطرح شود. پیشنهادهای اجرایی درواقع راهکاری از سوی محقق است که پیش

محقق به پژوهشگران بعدی    هایتوصیهپیشنهادهای پژوهشی نیز  منظور از  بتوانند نسبت به حل مسئله و یا رفع مشکل اقدام کنند.    آناز  
 روش مناسب برای تحقیق مبادرت ورزند. توانند نسبت به انتخاب موضوع، استفاده از مبانی نظری و همچنین ب آناست که با استفاده از 

 کاربردهای عملی نتایج تحقیق

 داشته باشد اشاره کند.  آموزشیعلمی، فنی و   مختلف هایحوزه به کاربردهایی که تحقیق برای  تواندمیدر این بخش پژوهشگر 
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 نگارش . 6
معتبر و معیار در ارتباط    هایکتاباست یکی از    نامهپایانهر نویسنده که به دنبال نگارش مقاله یا    شودمیپیش از شروع این بخش سفارش  

 رجوع کند. آندر مواقع لزوم به  وبا آیین نگارش و ویراستاری را تهیه 

 نوشته شود. تورفتگیو ادامه پاراگراف بدون نیاز به  تورفتگی مترسانتی  5/0شروع هر پاراگراف با  •
سطری پسندیده    3تا    2  کوتاه  هایپاراگرافباشد که ایده اصلی پاراگراف را شرح دهد.    ایاندازه بهسطرهای هر پاراگراف    تعداد •

 بلند خودداری شود.خیلی  هایپاراگرافنیست و از به کار بردن 
 احساس شود.  آناز به کار بردن واژگان انگلیسی در متن خودداری شود، مگر اینکه لزوم   •

 گرفته شده است.  Papyrs، معادل انگلیسی کاغذ، از واژه Paperواژه نمونه:  
 .واژگان تخصصی در پاورقی نوشته شود معادل انگلیسی ، در دیگر موارد 

 و عالئم نگارشی  امالییشیوه . 1-6

 پرهیز شود و نویسنده تا حد امکان نثر ساده و روانی را انتخاب کند.  درازنویسیدر نگارش سعی شود تا از 

معیار   نامه دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسیشیوه   شودمیپیشنهاد    الخطرسمدر    یبرای هماهنگ •
 . قرار گیرد 

 دانلود دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 

 دانلود فرهنگ امالیی خط فارسی مصوب فرهنگستان ادب فارسی 
 

البته  متن را و  هایقسمت برخی از    Wordبه    افزار ویراستیارنرم   با افزودن  توانمی    ،افزارنرم دوری از خطاهای    منظوربهیراستاری کرد. 
 [ دانلود ] 1. است ویراستاری  فرایندنویسنده بر نظارت دقیق و آگاهانه  نیازمند

  
 .تسلط داشته باشد  آنو هر نویسنده باید بر    استخواننده برای درک محتوای متن  هدفمند  راهنمای    گذارینشانه  :گذارینشانه •

ویرایشکتاب   زادهنوشته    راهنمای  غالمحسین  انتشارات    غالمحسین  موارد   گذارینشانهبا    آشناییبرای  را    سمتاز  دیگر  و 
 . کنید خریداری اینجاید از توانمی  نویسیدرست

 پرکاربردموارد 

حتمًا  و نویسنده    شودمی خالصه ارائه    صورت به  شودمیدیده    هانامهپایانگارش  ی که در نهاینکتهدر باال بیشترین    ذکرشدهکلیات  بر    عالوه
 .را رعایت کند هاآن خود  در نگارش

 
 روزرسانی نشده است. های باالتر از آن بههمخوانی دارد و برای نسخه Word 9201تا نسخه  ویراستیارنامه، تا زمان تدوین این شیوه 1

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
https://virastyar.ir/
https://samta.samt.ac.ir/content/13391/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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 . هاآن مثال: .چسبدنمی خود از قبل کلمه به فاصلهنیم رعایت  با و جداست جمع عالمت  »ها«ی •
 . هافاصلهنیمعایت ر •

 پسوندها بدون فاصله به کلمه مربوط به خود بچسبند.  و پیشوندهاها، فاصلهمنظور رعایت نیمبه
 
 

 اشتباه  درست 
 توان  می توانمی

 بار گذاری بارگذاری
 همانند جویی همانندجویی 

 پیش رس  رس پیش
 ی  هرسال ی هرسال

 
  بهتر. مهتر،  کهتر،  بیشتر،  کمتر،  خوبتر،  کلمات در مگر شودمی نوشته جدا  »ترین« و »تر« •
 . هنری  یه رسال مثال: شود.  استفاده فاصلهنیم رعایت با و «ی» عالمت از غیرملفوظ ی «اه»  به مختوم  کلمات  برای •
 شود.می نوشته جدا  فاصلهنیم رعایت با »می« •
 صحیح.  جمع هاعالمت از استفاده •
 نمونه:  برای است. اشتباه فارسی واژگان برای تنوین از استفاده •

 اشتباه  درست 
 ناچاراً  ناچار به 

 گاهاً  گاهی
 

 . برای تأکید بر واژگان و اصطالحات تخصصی و همچنینمستقیم  هایقول نقلبرای مشخص کردن  گیومه »«استفاده از  •
 .قول نقلبرای مشخص کردن توضیحات اضافه داخل  []کروشه استفاده از  •
 . در حکم گریز از مطلب مورد بحث استو ذکر مطلبی که  توضیح اضافیبرای  )( پرانتزاستفاده از  •
 ی. یک حرف با کلمه بعد اندازه به فاصله گرفتن و قبل از خود نگارشی به کلمه هایعالمتچسبیدن  •

 متن   درنگارش عدد  . 2- 6

 : شوندمی، عددها به این شکل استفاده اعداد زیادی ندارندکه جنبه آماری و ریاضی ندارند یا   هاییمتن در 
 .شودمیعددهای داخل متن فارسی به همان ترتیب نگارش خط فارسی از راست به چپ نوشته  •

 رجوع کنید.  19و  18، 6، 5به آثار بهزاد به صفحات  آشناییبرای  برای نمونه:
 . شودمی باالتر از هزار از معادل نوشتاری اعداد مانند هزار، میلیون، میلیارد و ... استفاده  عددهایدر عددهای هزار و   •
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 نفر جمعیت دارد.  481هزار و  523میلیون و  7شهر  آن برای نمونه:
و    هایشماره  • آیه  سوره،  نمودار،  تصویر،  جلد،  صفحه،  با    هایشماره شناسنامه،  نوشته    هاینشانههمراه  عدد  با  اختصاری 

 . شوندمی 
بعد از هزار با حروف   هایرقمحروفی نوشته شوند و در عددهای ترتیبی باالتر،    صورت بهکمتر از هزار باید    عددهای ترتیبی •

 . شوندمی نوشته 
 نفر.  چهاردهمینهزار و چهارصد و  253

 ؛بدون فاصله به کار رود »درصد« هباید ترکیب عدد با واژ آن عددیبرای نوشتن درصد در متن، بدون توجه به ارزش  •
 درصد 53، درصد7 :مانند

 

 پاورقی .7
کار  پانویس    یا  زیرنویسپاورقی،   به  با    آنکه کاربرد    رودمیزمانی  تا خواننده  ندارد ولی الزم است  متن اصلی ضرورت  در 

 قرار گیرد. آنتوضیحاتی در ارتباط با 

 قواعد نگارش پاورقی  . 1-7

  هایقسمت و در    شودمی در پاورقی نوشته    آیدمی باری که در متن    تنها برای نخستین  بخش از متن که نیاز به پانویس دارد   هر •
 نیست. آندیگر نیاز به تکرار 

 .شودنمیدر چکیده پانویس داده  •
 برای تیترها پانویس داده نشود.  تا جایی که امکان دارد  •
، چنانچه نیاز به توضیح یا ارائه معادل شودمی در هر قسمت متن اصلی که از یک عبارت تخصصی یا اسم خاص استفاده  •

و شود و سپس در پاورقی معادل آن به زبان اصلی ارائه نوشته می  (Bold)صورت ضخیم دارد، آن اسم، واژه یا اصطالح به
 شود.توضیح آن داده می  در صورت نیاز

 .شودمی نوشته  مختص به خود بدون فاصله از واژهبه زبان فارسی و  پانویس شماره در متن،  •
 آید.پس از عدد پانویس، چه در متن و چه در پانویس، یك فاصله می •
 ، از انگلیسی استفاده شود. ها زبان فارسی و برای زبان انگلیسی یا دیگر    گذاریشماره های فارسی یا عربی، از  برای پانویس •
 .شودمینوشته  شماره پانویس چه در متن و چه در پانویس، با اندیس باال •
و بدون تورفتگی نوشته   چینچپ  صورت به  هانوشتهو برای انگلیسی    چینراست  صورت بهفارسی    هاینوشته در پانویس،   •

 . شودمی شماره پانویس نوشته   اندازه بهشوند. در صورت طوالنی بودن پانویس، ادامه مطلب از خط دوم با تورفتگی 
 . شودمی انگلیسی بزرگ نوشته  هایپانویسنخستین حرف  •
پیروی   ، ولی اگر جمله باشد، از قواعد جمله نویسیشودمینقطه گذاشته ن  آناگر پانویس یك واژه یا نام باشد، در پایان   •

 . کندمی 
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 . شوندمی متن اصلی جدا  اندازه بهیك خط کشیده  با هر صفحه هایپانویس •
 افزون نباشد.  آن پنجمیکیك صفحه از  هایپانویس. بهتر است شودمیهر صفحه از یك آغاز  های پانویس شماره  •

 : روندمیپانویس برای یکی از مقاصد زیر به کار  معموالً نامه در پایان

 حیتوض

  هاآن پاورقی به  در   توانمی،  نیاز به توضیح دارندکه    شودمیکه از اصالحات و عبارات و مفاهیمی استفاده    نامهپایاندر هر قسمت از متن  
از    آگاهی)برای    .ارجاع دهدموضوع مورد بحث    پیگیری برای    معتبرمنابع    خواننده را به  پاورقیدر    پژوهشگر  شودمیفارش  س.  پرداخت

 ( نامهشیوه همین  در .15-10به  چگونه ارجاع دادن بنگرید 

 معادل 

  پاورقیدر    اصلی  زبانبه    اصطالح   آنباید معادل    رودمی به کار  اصالح تخصصی  واژه یا  ترجمه یک  که    نامهپایاندر هر قسمت از  
 .داده شودتوضیح در صورت نیاز و نوشته 

 خاص  هایاسم 

فوت کرده باشند   کهدرصورتیباید تاریخ تولد و    پاورقیشود نیازمند زیرنویس هستند و در  اسامی خاصی که در متن استفاده می
   .نوشته شودشهرت دارند  آنکه در  ایزمینهتاریخ مرگ و همچنین 

ضخیم    صورت به  شودمیباشد باید در اولین باری که از نام او استفاده    شدهاشاره   امانوئل کانتبرای نمونه اگر در متن به نام  
Bold) ).نوشته و سپس در پاورقی معادل انگلیسی اسم و در صورت نیاز توضیح مختصری داده شود 
 نمونه: 

1- Immanuel Kant (1724 – 1804) فیلسوف آلمانی 
 رودمیاین روش معمواًل زمانی به کار    مگر اینکه با کلمات فارسی شروع شود.  شودمیپانویس انگلیسی از سمت راست آغاز ن

 که نویسنده بخواهد توضیحاتی در مورد عبارت پانویس شده بدهد. 
 نمونه:  
تأثیر اساسی بر    ( فیلسوف آلمانی1804  -  1724)  Immanuel Kantامانوئل کانت    ـ  1   هایجریانکه آرای او درباره هنر، 

 مدرنیستی گذارد. شناسیزیبایی

 ك واژه ی یسیآوانو

ی باز ویسآوان  .شودمیآوانویسی نامیده    ،اصلیزبان  پایه تلفظزبانی دیگر بر  و  نوشتن یك واژه یا اصطالح از یك زبان به خط  
که    شودمی. سفارش  رودمیویژه به کار    اینویسهبرای نشان دادن هر آوا،    آنآواها( است که در  )کردن دیداری صدای گفتار  

های علمی آوانویسی شوند. آوانویسی باید به  های خاص )گیاهان، جانوران، اشیا و ...( و نام های جغرافیایی )مکانی(، نام نام 
 زبان فارسی انجام شود. 

 التین نویسی فارسی  راهنمای آوانویسی کتابخانه کنگره برایدانلود 
 راهنمای آوانویسی کتابخانه کنگره برای التین نویسی عربی دانلود 

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/persian.pdf
https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf
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 نمودارجدول/ تصویر/. 8
ند اطالعات  نبدون مراجعه به متن بتوارسم شوند که    به صورتی  و  خوانا، دقیق، مرتب و مستقل باشندباید  ها  نمودار  و  هاجدول

 . و ارزیابی باشد وتحلیلتجزیهقابل  هاآن های موجود در د و یافتهنرا ارائه ده موردنظر

 . تصویر 1-8

 های رشته هنر نیازمند استفاده از تصویر هستند درنتیجه رعایت نکات زیر ضروری است. نامهبیشتر پایان
ترین قسمتی از متن قرار بگیرند که به آن  ها و تصاویر باید داخل متن و در نزدیکنامه همه شکل: در نگارش پایاناستناد  •

 شوند. مربوط می 
شده باشد و در متن نیز تصویر باید ارتباط مستقیم با متن ارتباط داشته باشد و مصداقی برای مطلب نوشته با متن: انطباق  •

رود نباید به آن ارجاع داده شود؛ بنابراین چنانچه تصویری ارتباط مستقیم با موضوع نداشته و یا مصداق آن به شمار نمی
 نامه ارائه کرد. در پیوست پایان  توان آن را در متن اصلی آورده شود ولی می

 روند باید کاماًل باکیفیت و واضح باشند. نامه به کار میتصاویری که در متن پایان کیفیت: •
 صورت رنگی استفاده شود. شود، تصویر باید بهچنانچه در متن به مسئله رنگ پرداخته می رنگ: •
 متر است. سانتی 9× 12نامه ی استفاده در پایانمنظور مشاهده جزئیات، حداقل اندازه تصویر برا به اندازه: •
صورت: عدد سمت راست شماره فصل  شود بدینگذاری تصاویر در ابتدای عنوان تصویر نوشته می: شماره شماره تصویر •

 و عدد سمت چپ شماره تصویر و سپس عنوان. 
 تصویر چهارم از فصل سه یعنی ؛ 4-3 تصویر نمونه:

 زیر تصویر نوشته شود. چینوسطصورت : عنوان تصویر نیز همانند جدول و نمودار باید بهعنوان تصویر
 

اطالعات موردنیاز برای تصویرهای مختلف متفاوت است ولی چنانچه مربوط به آثار هنری باشد باید به این شکل نوشته  
 شود: 

 تکنیک خلق اثر، اندازه. محل نگهداری. )منبع( . نام اثر ایتالیک شماره تصویر ـ نام هنرمند )سال خلق اثر(.
 

 برای نمونه: 
)حدود  1-4تصویر    لیپی  فیلیپو  پنجره.  م(.  1440.  در  مرد  و  زن  چو  چهره  روی  موزه  متر ی سانت  61×    41،  بتمپرا   .

 (Kislling, 2018: 170متروپولیتن. )
 (Farhad, 2012: 65). ایران. مجموعه خصوصی. فالنامههجری(.  10. معراج پیامبر )میانه قرن  2-4تصویر 

صورت جدا نوشته اضافه دارد زیر عنوان تصویر به   چنانچه تصویر نیاز به شرح 
 کند. شود و طول سطرهای آن نباید از عرض تصویر تجاوز  می

 
 تصاویرنوشتن تصویر در فهرست 

 25......................................... ....................  چهره زن و مرد در پنجره  ،فیلیپو لیپی. 4-1
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 جدول . 2-8

ار بلند  ی. اگر جدول بسکنندمیدرك نوشتار را آسان    تر باشندهرچه خالصه،  یارتباط  هایشکلگر  یها مانند د: جدولجازیا •
 م شود.یتقس ترکوچکا چند بخش ید به دو یو گسترده باشد، با

یک خط    اندازه بهو    شودمی نوشته    جدولباالی    چینوسط  صورت بهکه    داشته باشد  ید عنوان ی: هر جدول باعنوان جدول •
باید روشن و خالصه باشد و محتوای جدول را  هاعنوانعنوان جدول نیز همانند دیگر    . گیرد میبا سطر قبل از خود فاصله 

 بازنماید. 
: عدد سمت راست شماره فصل و  صورت بدین شودمیدر ابتدای شرح اول نوشته  هاجدول گذاری: شماره شماره جدول  •

 جدول.  عنوان ازآنپسعدد سمت چپ شماره جدول و 
 یعنی جدول اول از فصل دوم؛  1-2جدول  نمونه:

 قید شود. هاجدول، اعم از شمارش، مقدار و ... باید در گیریاندازه نام تمامی واحدهای : نوشتن واحدها  •
هر جدول   برایو  متن    هایپانویس مستقل از    هاپانویسجدول نیازمند پانویس باشد این    کهدرصورتی :  جدول  سیپانو  •

طول    .شوندمی   مشخص  ]و درصورت اضافه کردن توضیح اضافه )**([جدا نوشته و با استفاده از عالمت )*(    صورت به
 کند. تجاوز  جدولعرض نباید از  پانویس سطرهای

ان عنوان جدول و در ی منبع در پا  آنباشد،    آمدهدستبه  یگریا اطالعات جدول از منبع دی: چنانچه جدول  منبع جدول •
منبع )نگارنده( قید   پایان عنوان جدول  جدول توسط نویسنده رسم شده باشد باید در  کهی درصورت   . شودمیپرانتز نوشته  

 شود.
( تا جایی که به مطلب لطمه نزند باید از راست به   شدهترجمه در متون    مخصوصاً )  ها جدول  هایستون  تنظیم جدول: •

 چپ تنظیم شود. 
 ی جدول   که هنگامی ابند.  یادامه    یاپیپ  های صفحهند در  توانمیجدول    هایستوناز باشد،  یاگر ن  جدول در چند صفحه:  •

 . شوندمیتکرار  هاستونو  هاردیف سر نویسابد، شماره و عنوان جدول، یبعد ادامه  های صفحهدر 

 نمودار. 3-8

 را انتقال دهد.  هاداده راحتیبه کهطوریبهپیچیدگی طراحی شود  دورازبهساده و  المقدورحتینمودار باید  :کیفیت •
باید روشن و خالصه باشد و محتوای    هاعنوانباید عنوانی داشته باشد. این عنوان نیز مانند دیگر    نمودار: هر عنوان نمودار •

 زیر نمودار نوشته شود.  باید چینوسط صورت به و برخالف جدول را نیز بازنماید نمودار
: عدد سمت راست شماره فصل و  صورت بدین  شودمیدر ابتدای شرح اول نوشته    هاجدولگذاری  : شماره نمودارشماره   •

 .مربوط به نمودار  توضیحات بعدازآن ؛ ونمودارعدد سمت چپ شماره 
 نمودار سوم از فصل چهارمیعنی  ؛ 3-4  نمودار نمونه:

 قید شود.  نمودار، اعم از شمارش، مقدار و ... باید در گیریاندازه : نام تمامی واحدهای نوشتن واحدها  •
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که    صورت بدین.  کندمینمودار نیازمند پانویس باشد از همان قاعده پانویس جدول تبعیت    کهدرصورتی  :نمودارپانویس   •
و طول   شوندمیجدا نوشته و با استفاده از عالمت )*( ]و درصورت اضافه کردن توضیح اضافه )**([ مشخص    صورت به

 کند. نباید از عرض نمودار تجاوز  آن سطرهای
منبع در پایان عنوان جدول و در  آنباشد،  آمدهدستبهاز منبع دیگری  نموداریا اطالعات  نمودار: چنانچه نمودارمنبع  •

نمودار توسط نویسنده رسم شده باشد باید در پایان عنوان جدول منبع )نگارنده( قید   کهی درصورت  .شودمیپرانتز نوشته 
 شود.

 

 دهی  استناد. 9
هاست. نظر به اهمیت موضوع، در  ی استفاده از منابع و روش استناد به آنشود، نحوه نامه بدان توجه میازجمله نکاتی که در نگارش پایان

 شود.پرداخته می مهم و پرکاربرد  موارد برخی اختصار به این قسمت به
پایان ارجاع دهی  دنامهشیوه نگارش و  ارجاع  بر اساس  تمامی    (APA)  متنیرونهای دانشگاه سوره  در  نویسنده موظف است  است و 

 مراحل نگارش معیارهای آن را رعایت کند. 
 

 باید پس از پرانتز به کار برده شود. عالئم نگارشی چه در ارجاع مستقیم و چه غیرمستقیم 
 نمونه: 

 (.178:  1387کوب، زرین )متن نقل قول 
 

 استفاده از منابع  انواع. 9-1
 

 مستقیمقول نقل 

 قول مستقیم صورت گرفته است.نامه منتقل شود، نقلعینًا و بدون تغییر به متن پایانی از یک منبع اگر مطلب 

 (SHIFT+K/L) .شود هداد قرار گیومه »« داخل باید بدون هیچ دخل و تصرفیمطلب  ، مستقیم قول  در نقل •
 . دهدقرار  [] کروشه صحیح را در داخل واژهنویسنده  وجود داشته باشدغلط  قول نقلچنانچه در متن  •
جمالت یا  جای  وجود داشته باشد باید    غیر مرتبط نیاز به حذف جمله یا جمالت اضافی یا    طوالنیدر نقل مستقیم  چنانچه   •

 شود. گذاشته   )...( نقطهسه حذف شده کلمات
 

  کهیدرصورتباشد باید داخل گیومه و درون متن اصلی نوشته شود و    چهل کلمهنقل قول کمتر از    کهیدرصورت

تر در قالب یک پاراگراف مجزا نوشته شود. در این صورت متن نقل بیش از چهل کلمه باشد باید یک خط پایین

 شود. متر تو رفتگی از چپ و راست نوشته میتر و به اندازه یک سانتیقول با یک درجه قلم کوچک
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 رمستقیمقول غینقل 

سازی یا انتقال محتوا متناسب با زبان شخصی و سبک  شود که نویسنده به دنبال خالصهغیرمستقیم زمانی استفاده می  قول معمواًل نقل  
یک صفحه از مطلب یک    خالصه یا مفهوم یک جمله یا پاراگراف و یا حتی  از   پژوهشگرکه    در مواردیبنابراین  ؛  نگارش خودش است
و در مواردی با   آن . در نقل غیرمستقیم گاه خالصه مطلب، زمانی چکیده  گیرد می صورت  غیرمستقیم    نقل  کندمیکتاب یا سند استفاده  

 . شودمی نقل  منبعاز  بندیهجمل در اتیتغییر

 : ضروری است  غیرمستقیم قول نقلدر رعایت نکات زیر 

 تغییری داده شود. ترینکوچک نباید در مفهوم مطلب و مراد اصلی نویسنده  •
یا مطلب طوری نوشته شود که انتساب    ؛نویسنده نباید با مفهوم جمالت محقق دیگری ادغام شود  نظر  مورد مطلب و مفهوم   •

 مشخص باشد.   دقیقاً مطلب محقق و دیگران    حدومرزباید همواره    دیگرعبارت بهگنگ و مبهم باشد.    آنمفهوم به نویسنده اصلی  
 متن در داخل گیومه نیست.  قرار دادنقول غیرمستقیم نیازی به در نقل •
قبل از آوردن نام نویسنده منبع عبارت    ،هنگام استناد  تواندمی  نویسدمیخودش  شخصی  نویسنده مطلبی را با برداشت  زمانی که   •

 . (1389هایدگر،  .)نقل به مضمون« را بنویسد. نمونه  مضمون»نقل به 
های  قول صفحه در نشانی منبع نقل  شماره ضروری است، ولی درج   های مستقیم کامالً قول صفحه در نشانی منبع نقل  شماره درج    •

 .ضروری نیست ولی شودمی ی که توصیه حالدرعین و اقتباس غیرمستقیم

 . شودپرهیز  درپیپیهرچند نقل مطالب از منابع با ذکر مأخذ مربوطه بالمانع است ولی شایسته است از ارجاعات طوالنی و  

 

 اقتباس )برداشت کلی( 

در مواردی محقق پس از مطالعه یک پاراگراف و یا صفحاتی از مطلب یک نویسنده، ایده و نظری از وی اخذ نموده و سپس مطالبی را   
. اصل مهم در اقتباس رعایت حق مؤلفی گیردمی، در چنین مواقعی اقتباس صورت  کندافزوده و یا گاهی نکاتی را حذف می  آنخود به  

 ه است. است که از او اقتباس شد

 متنیدرون استناد

که درباره استفاده از منابع دیگر گفته شد، نقل هرگونه مطلب از منابع دیگر )اعم از نقل مستقیم، غیرمستقیم و یا برداشت کلی   طورهمان
یک یا ترکیبی  از    شودمیپیشنهاد  است و    متنیدرون   صورت بهدر دانشگاه سوره روش استناد و ارجاع دهی    ( باید با ذکر مأخذ مربوطه باشد.

 . شوداستفاده زیر  هایحالتاز 

 .قول متن نقل پس از :حالت اول •
 .(178: 1387 ، کوب زرین قول« )»متن نقل

 .قول متن نقل پیش از: حالت دوم  •
 قول«.گوید: »متن نقلمی (178: 1387) کوب زرین 
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 . پایان نقل قوم مستقیمو شماره صفحه در  قول نقل از  پیشو سال  مؤلفترکیب نام : حالت سوم •

 (.178« )قول نقل( »متن 1387) کوب زرینبه نظر 

 و سال و شماره صفحه.  قول نقلنام مؤلف متن : حالت چهارم  •

 .(178: 1387« ) قول نقل»متن  کوب زرینبه نظر 
 

الفبای انگلیسی در استناد به منابع خارجی، چنانچه نام نویسنده در داخل پرانتز آمده باشد ]حالت اول[ باید با  
 ؛نوشته شود

 (Gruber, 2010: 125)مانند: 
دو تا چهار[ نوشته شود باید به فارسی ترجمه   هایحالتنام نویسنده در متن و بیرون از پرانتز ]  کهدرصورتی ولی  

 نوشته شود.معادل اصلی آن در پانویس شود و 
 )125 :2010(« قول نقل»متن  1به نظر گروبر  :مانند

 

 در بخش منابع  هاآن نگارشبه منابع مختلف و نحوه  استنادشیوه  .10
به فراخور سبک    توانمینویسنده، سال و در صورت لزوم شماره صفحه( نیاز است که  )سه جز    نامهشیوه در این    متنیدرون  برای استناد 

تکرار نکردن موارد باال تنها به ذکر    منظوربه  شودهایی که جلوتر نوشته میالگوی باال استفاده کرد ولی در مثال   چهار  از یکی از  نگارش
 .شودمیحالت اول بسنده 

 . کندمیهم صدق منابع انگلیسی  مورد در بخش منابع در   هاآنالگوی استناد به منابع و شیوه نگارش 
 است. ذکرشدهشیوه نگارش منبع در بخش منابع  آنبه دنبال به انواع منابع و  متنیدرونشیوه استناد  ادامهدر 

 به کتاب  استناد . 1- 10

 منبع کتاب در بخش منابع بدین شکل است:  شنگار

 : ناشر.محل نشرترجمه: نام و نام خانوادگی. . ایتالیک صورت بهنام کتاب )سال(.  نام، نام خانوادگی
 عالئم نگارشی استفاده شده مالک قرار گیرد. الگوی ، نگارش هنگام 

 

 
1 Christiane Gruber 
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 منبع دارای یک نویسنده  •

 (.166: 1378، کوب زرین) :درون متن
 تهران: امیرکبیر. .کارنامه اسالم (. 1387، عبدالحسین )کوبزرین منابع: بخش

 

 منبع مورد استفاده شده چند جلد باشد باید در ارجاع درون متنی شماره جلد نیز نوشته شود.  چنانچه •
 (.166: 3ج ، 1378 : )خواند میر، درون متن

  . الدین هماییمقدمه: جالل  تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر.  .(1362الدین بن همام الدین حسینی )خواند میر، غیاث  بخش منابع:
 تهران: خیام. . 3جلد 

 

 منبع دارای دو نویسنده  •
 (.23: 1381 ، نیک خلق و وثوقی) درون متن:

 . . تهران: بهینهشناسیجامعهمبانی (. 1381؛ وثوقی، منصور )اکبرعلینیک خلق،   بخش منابع:
 

 (و بیشتر  تعدد نویسندگان )سه نفر •
برای اولین  ضروری است و مواردی که چهار نویسنده و بیشتر دارد، الزم است    هاآننوشتن نام خانوادگی  در صورت وجود سه نویسنده   

 مانند: نامه پس از نام خانوادگی سه نویسنده، عبارت »و دیگران« نوشته شوددر متن پایان بار
 (. 23: 1376 ، )سرمد، بازرگان، حجازی و دیگران درون متن:

عبارت »و دیگران« به انضمام سال    ازآنپساما در صورت تکرار استفاده از همان منبع فقط ذکر نام خانوادگی نویسنده اول الزامی بوده و  
 انتشار و شماره صفحه نوشته شود. 

 (. 23: 1376)سرمد و دیگران،  تکرار درون متن:

 منابع  بخشدر    و بیشتر سه نویسنده
 نویسندگان باید نوشته شود.در فهرست منابع نام همه 

 . تهران: آگه. های تحقیق در علوم رفتاری روش (. 1376) بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه ؛سرمد، زهره  
 منابع بخشبیش از سه نویسنده در 

:  اسالمیفرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن   (.1372) فر، حسن، محمد تقی؛ سلطانیطوسی؛ رضوانی، احمد؛ منشی  اکبری، محمدتقی
 های آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش فارسی. مشهد: ـانگلیسی 
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 باواسطه منبع  •
کرده است،    اخذشده که نویسنده، این مطلب را از منبع دیگری    آن، متوجه  استفاده   مورد چنانچه در هنگام انتقال مطلب از منبع   

و پس از    شده  نوشتهمتنی، ابتدا نام خانوادگی نویسنده منبع اولیه و سال انتشار اثر وی  دهی درونالزم است در هنگام ارجاع
 ، نوشته شود. مورداستفاده عبارت »به نقل از« نام خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه منبع 

 (. 14: 1394نقل از شیرازی،  به 1357)مطهری،  درون متن:
که    کندمیشده که نویسنده، این مطلب را از فرد دیگری نقل    آن، متوجه  استفاده  مورد از منبع    چنانچه در هنگام انتقال مطلب

و    شدهنوشتهمتنی، ابتدا نام خانوادگی نویسنده منبع اولیه  دهی درونالزم است در هنگام ارجاع  منبعی ذکر نکرده است   آنبرای  
 ، نوشته شود.مورداستفادهپس از عبارت »به نقل از« نام خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه منبع 

 (. 45: 1392)نیچه به نقل از یاسپرس  درون متن:
برای ارجاع    ، دهدمی در متن ارائه    را   آناز    نویسنده یک مفهوم کلی را از یک منبع اقتباس کرده است و برداشت خود  کهدرصورتی 

 بنویسد:  گونهاینید با
 .(1398 نیچه، .)نقل به مضمون درون متن:

 ی صفحه نیست. نیاز به ذکر شماره ،در برداشت کلی یا اقتباس از یک منبعلزومًا 

 کتاب بدون نویسنده  •
 .(1320نو،  هایواژه)فرهنگستان ایران 
 . فرهنگستان تهران: دبیرخانه  .(1320نو ) هایواژهفرهنگستان ایران 

 

یخ  •  کتاب بدون تار
 .(52 :تابیی سلجوقی، )فکردر متن: 

 . تصحیح: ملک دینی. افغانستان: فاروقی. مزارات هرات تا(. )بی عبدالرئوف ـ فکری سلجوقی، 

 به مقاله  استناد . 2- 10

 .شودمی نوشته ایتالیک  صورت بهنام مجله و نام مقاله در گیومه »« کتاب است با این تفاوت که در بخش منابع   مانندبهارجاع به مقاله نیز 

 مقاله مجله •
 .(45: 1356)پارسای قدس،  در متن:

.  هنر و مردمهرات«.    بایسنقری های هنری دوره تیموری در کتابخانه  »سندی مربوط به فعالیت  .(1356پارسای قدس، احد )  بخش منابع:
 .50-43. ص 175شماره 
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 مقاله همایش  •

.  های دکتری ایرانمجموعه مقاالت همایش تأملی بر دوره   :های دکتری بر خط«. درهای ایجاد برنامه(. »چالش1386خامسان، احمد )
 . 35-24ص  اردیبهشت، دانشگاه پیام نور. .تهران .ریزی در آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه

یرنویس و ... رساله، استناد به مقاله . 3- 10  ، یادداشت، مقدمه، ز

رعایت    منظور  بهدر استناد به منابع    روازاینی دیگران هستند،  هاکتابقلم نویسندگانی در    شودمی بسیاری از مطالبی که به آن استناد داده  
 چه در قالب مقاله، یادداشت، مقدمه و حتی زیرنویس باید به نویسنده اصلی ارجاع داده شود. شدهنقلحق مؤلف و صحت مطالب 

 مقاله در کتاب تألیفی  •
مقاله و سپس   نویسندهو نام  نام خانوادگینامه نیز ابتدا مقاله درج شود و در کتاب نویسنده  نام خانوادگیمتنی در نشانی درون  در این موارد 

 منبع آورده شود.  آنشناختی دیگر مشخصات کتاب
 است:  گونهاین، ارجاع کرده باشد  نقل قول هنر اثر علی رامین  شناسیجامعه یمبان اگر نویسنده از مقاله جنت ُولف در کتاب  برای نمونه

 . (135: 1387)ُولف،  متن:درون 
. گزیده و ترجمه و تألیف: هنر  شناسیجامعهمبانی  در:  مقاله    .(. »ساختار اجتماعی و آفرینش هنری«1387ُولف، جنت )  :منابع   بخش

 علی رامین. تهران: نی. 
 نوشته شود. جداگانه منبع اصلی  بایدنیز عالوه بر این در فهرست منابع 

 . تهران: نی. هنر شناسیجامعهمبانی (. 1387رامین، علی )
 . شودمی ایتالیک نوشته  صورتبهداخل گیومه و نام کتاب  باید نام مقاله یا یادداشت ، در چنین مواردی در فهرست منابع

 در یک کتاب   دارای نویسنده مشخص  فصل •
 .(110: 1385)مارگولیس، درون متن: 

( جوزف  »1385مارگولیس،  در:    شناسی زیبایی(.  وسطی«.  قرون  لوپس.  شناسیزیباییدانشنامه  در  دومنیک  گات؛  بریس  ویراستار:   .
 ترجمه: گروهی. تهران: فرهنگستان هنر. 

 منبع اصلی در فهرست منابع:  ذکرهمچنین 

 . ترجمه: گروهی. تهران: فرهنگستان هنر.شناسی زیباییدانشنامه (. 1385گات، بریس؛ لوپس، دومنیک )

 مورد رساله خطی در  •
 (260: 1372گواشانی،  محمددوست) : متنیدرون

. به کوشش: آرایی در تمدن اسالمیکتابدر: رساله  .«دیباچه مرقع بهرام میرزای صفوی» .(1372محمد گواشانی )دوست منابع:بخش 
 های اسالمی آستان قدس رضوی.نجیب مایل هروی. مشهد: بنیاد پژوهش
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 اصلی در فهرست منابع: همچنین ذکر منبع 

 های اسالمی آستان قدس رضوی.مشهد: بنیاد پژوهشآرایی در تمدن اسالمی. کتاب(. 1372مایل هروی، نجیب )
 

 پانویس و یادداشت  •
 ارجاع داده شود:   ها آنحفظ حق مؤلف باید به خود    منظوربهچنانچه مترجم، مصحح و ویراستار پانویس و یادداشتی در کتاب نوشته باشند  

 (75: 1383)سهیلی خوانساری،   درون متن:

  تصحیح: احمد سهیلی خوانساری  . قاضی احمد قمی.گلستان هنر  :(. »پانویس« در1383لی خوانساری، احمد )سهی  منابع: بخش  
 تهران: منوچهری. 

 همچنین ذکر منبع اصلی در فهرست منابع: 
 . تصحیح: احمد سهیلی خوانساری تهران: منوچهری. گلستان هنر(. 1383قاضی احمد قمی )

 
احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی  محمد هروی« در: (. »تعلیقات بر دیباچه دوست1363) ، عبدالرئوفسلجوقیفکری : طورهمین

 : ناشر مؤلف. کریم زاده تبریزی. جلد سوم. لندن  . محمدعلیاز مشاهیر نگارگر هند و عثمانی

 همچنین ذکر منبع اصلی در فهرست منابع: 
. لندن: ناشر  3جلد  .  نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی احوال و آثار  (.  1363)  یمحمدعلکریم زاده تبریزی،  

 .مؤلف
 

 مقدمه نویسنده بر یک کتاب  •
 (8: 1395)موسی پور بشلی،  در متن:

عباسیان و  . سعید توفیق. ترجمه: سوسن اسالمی شناسیزیبایینقد مفهوم  :( »مقدمه« در1395موسی پور بشلی، ابراهیم ) بخش منابع:
 ندا خوشقانی. تهران: زندگی روزانه. 

 همچنین ذکر منبع اصلی در فهرست منابع: 
 . ترجمه: سوسن عباسیان و ندا خوشقانی. تهران: زندگی روزانه.شناسی اسالمینقد مفهوم زیبایی (.1395توفیق، سعید )

 ارجاع به مصاحبه . 4- 10

 باید از الگوی زیر استفاده کرد.  هاآنکه برای استناد به   دی آیمبه دست  هامصاحبهبرخی از اطالعات پژوهش از طریق انواع 
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 شخصی  نشدهچاپ مصاحبه •
 انجام داده است.  خود که نویسنده با فرد مورد نظر یامصاحبه

 ( 1401آغداشلو، ) در متن:
 . . مصاحبه شخصی(مرداد 20، 1401) آغداشلو، آیدین بخش منابع:

 
  متن کامل  هاتا نویسنده در بخش پیوست  شودمیپیشنهاد  ایجاد منبع برای محققان دیگر    و  نامهپایانبرای افزایش اعتبار  

 خود انجام داده است قرار دهد.   نامهپایانرا که برای  ییهامصاحبه
 

 با نام مصاحبه کننده  شدهچاپمصاحبه  •
 ( 1383، امینی) در متن:

تندیس، شماره   با آیدین آغداشلو.جدید: انسان معاصر اسطوره زداست. مصاحبه    هنر ، اردیبهشت(.  1383امینی، هدی )  بخش منابع: 
1424. 

 

 های پژوهشیها و گزارشنامه: پایاننشده چاپ منابع . 5- 10

 شناسیروان ارشد کارشناسی  نامهتحولی و سالمت روانی«. پایان  درزمینۀای ادراک خود  (. »بررسی مقایسه1374خامسان، احمد )  -
 .نشدهچاپ تهران،  دانشگاه تربیتی، 

دانشجویان دانشگاه  بررسی مشکالت و نحوه گذراندن اوقات فراغت  »(.  1380خامسان، احمد، محسن آیتی و عباس تفضلی مقدم )  -
 . گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند. «بیرجند

 از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال  منبع نویسی . 6- 10

که همه در    شودمیولی چنانچه از یک نویسنده چند منبع استفاده    شوندمیبا قید سال از یکدیگر جدا    آیدمیمنابعی که از یک نویسنده  
 . شوند میبا حروف الفبا از هم جدا  اندشدهچاپیک سال 

 . تهران: سروش. 1. تصحیح تعلیقات و حواشی: سید محمدرضا طاهری. جلد اقلیمتذکره هفت(. 1378رازی، امین احمد )ـ 
 . تهران: سروش. 2تصحیح تعلیقات و حواشی: سید محمدرضا طاهری. جلد  .اقلیمتذکره هفت(. 1378رازی، امین احمد )ـ 

 . (213: 2، ج 1378)رازی،  یا  (52: 1، ج 1378)رازی،  :در متن
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 یکسان   انتشارمنبع از یک نویسنده با سال  چند  •

 . 168-175. صص 108. شماره یغما. «رجال عهد ناصری »(. الف 1336معیرالممالک، دوستعلی )
 . 173-190. صص 109. شماره یغما. «رجال عهد ناصری »(. ب 1336معیرالممالک، دوستعلی )

 . (189ب:  1386( و )معیرالممالک، 175الف:  1386)معیرالممالک،   در متن:

 وقتی نویسنده شخص نیست  منبع نویسی . 7- 10

 . تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان. «جوانان، روابط خانوادگی و نسلی»(. 1387معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان )
 (1378)معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان،  :در متن

 قرآن استناد به . 8- 10

 وشته شود. برای استناد به قرآن باید ابتدا نام سوره و سپس شماره آیه ن

 (55)بقره: آیه  در متن:
 .شودمیمگر اینکه ترجمه قرآن استفاده شده باشد، در اینصورت نام مترجم هم نوشته    کندیمدر بخش منابع تنها نوشتن قرآن کریم کفایت  

 عبدالمحمد آیتی. تهران: سروش.  . ترجمه:قرآنبخش منابع: 

 منبع نویسی برای مقاالت روزنامه . 9- 10

.  روزنامه اطالعاتشود.  (. قانون هوای پاک در محاق؛ معضل ساالنه اصفهان باز هم نمایان میتیر  21،  1400کالهدوزان، محمدرضا )
 . 27951شماره 

 . (1400)کالهدوزان،  در متن:
 

 منبع نویسی برای مقاالت روزنامه که نام نویسنده مشخص نیست  •

 .27951. شماره مه اطالعاتروزنا(. مهر 21، 1400چنین نیز نخواهد ماند )
 ( 1400)چنین نیز نخواهد ماند،  در متن:

در   باشد  تنها چهار کلمه  درون  استنادچنانچه عنوان مقاله طوالنی  نقطه )...( نوشته   از عنوانمتنی  به همراه سه 
 شود.شود ولی عنوان کامل در فهرست منابع نوشته میمی

 نمونه: 
 . 27951. شماره روزنامه اطالعات (. مهر 21، 1400)العجل دولت به وزارت راه برای تکمیل بانک اطالعات زمین ضرب 

 ( 1400)ضرب العجل دولت به ...،  در متن:
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 نامهاستناد به فرهنگ یا دانش  شیوه. 11- 10

 دانشنامه داری نویسنده و بعضی بدون نویسنده هستند. هایمدخلبرخی 

 مدخل دارای نویسنده  •

 : ذیل »دکن«(1393)معصومی و عسکرپور،  درون متن
، تهران: مرکز دایره المعارف  18، جلد  دانشنامه جهان اسالم(. »دکن« در:  1393معصومی، محسن؛ عسکرپور، وحید )  بخش منابع:

 بزرگ اسالمی. 

 یا
 : ذیل »هنر«( 1377)دهخدا،  

 . تهران: دانشگاه تهران. 15. جلد لغتنامهدر:  .(. »هنر«1377) اکبرعلیدهخدا،  بخش منابع:

 
 نویسنده های بدون مدخل •

 : ذیل »بابر، ظهیرالدین محمد«(1381المعارف فارسی،  )دایره  در متن:
منابع: فارسیدایرة  بخش  محمد«.  1381) المعارف  »بابر، ظهیرالدین  ذیل  مصاحب، جلد    به سرپرستی(.  .  11غالمحسین 

 تهران: امیرکبیر. 
 

 مدخل دارای نویسنده در دانشنامه اینترنتی  •
 (1393)اتینگهاوزن،  در متن:

 1400فروردین  20بهزاد«. در: دانشنامه جهان اسالم. بازیابی در  الدینکمال(. »1393اتینگهاوزن، ریچارد ) بخش منابع:
  از

https://rch.ac.ir/article/Details/12211?%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF-
%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB 8% C%D9%86 

 استناد به دو یا چند منبع.  12- 10

)؛(    ویرگول نقطهبا عالمت    هرکدام   و  شوندمی، همه داخل یک پرانتز نوشته  شودمیاستناد  دو منبع یا بیشتر  در متن به    هر زمان
 شود.نوشته می نامهکتابدر   مجزا  صورت بهکتاب ولی مشخصات هر   ؛شودمی جدا  دیگری از 

 (219: 1388؛ جنسن، 365: 1394؛ گاردنر، 452: 1392هارت، )  در متن:
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 اینترنتی منابع .  13- 10

اینترنتی استفاده شده باشد چنانچه متن دارای نویسنده باشد باید همانند ارجاع به   هایپایگاهاگر در تحقیق از محتوای یکی از   •
در چنین صورتی مشخصات کامل منبع در فهرست منابع مطلب نوشته شود.    آناسناد ابتدا فامیل نویسنده و سپس سال تاریخ  

از نوار آدرسباید به زیر    با ذکر تاریخ دسترسی به سایت  و  کپی   سایت   صورت کامل نوشته شود و سپس تمام آدرس اینترنتی 
 . مشخصات نوشته شود

 (1399)دلوز،  در متن:
 از  1399اسفند  15(. »هنر و جوامع مراقبت«. ترجمه: ناصر فکوهی. بازیابی در 1399دلوز، ژیل ) فهرست منابع:

https://anthropologyandculture.com/%d%87%9d%86%9d%8b1-%d88%9-%d%8ac%d%88%9d%8a %7d%85%9d%8b9-
%d%85%9d%8b%1d%8a%7d%82%9d%8a%8d%8a/ 

 . شود میساِل انتشار متن در جلوی آن درج    سپس،  نویسنده، عنوان نوشته  جای بهچنانچه متن استفاده شده بدون نویسنده ولی دارای عنوان باشد،  

 (1400)فرصت را از دست ندهید،  در متن:
 از 1400اردیبهشت  27(. روزنامه شرق. بازیابی در اردیبهشت 22، 1400را از دست ندهید ) فرصت فهرست منابع:

 https://www.pishkhan.com/news/225185/ 

 ( گذاشته شود ....نوشته شود و سپس سه نقطه )  سه کلمه اولدر صورتی که عنوان مطلب طوالنی است فقط 

 بدون نویسنده و عنوان منابع اینترنتی .  14- 10

آدرس سایت داخل پرانتز عبارت   جایبه تواندمیاینترنتی که نویسنده یا عنوان مطلب مشخصی ندارند پژوهشگر  هایسایتدر برخی از 
URL    قبل از عبارت   بایدرا بنویسد. در قسمت منابع نیز نشانی کامل منبع و تاریخ دسترسی به سایت باید نوشته شود. در این حالت  URL 

 متن به شرح منبع پرداخته شود.  در

 . (URL :1) سپس ( متن گزارش) 1: به گزارش سایت فلیکر المث
 ( URL: 1) :درون متن

 بخش منابع: 
URL 1: https://www.flickr.com/photos/45482849@N03/ (Accessed: 21 August 2020). 

 
 شوند. شود که از سایت های معتبر دانلود میاز این شیوه بیشتر در ارتباط با منابع تصویری داده می

 
1 Flickr 

 

https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%25a/
https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%25a/
https://www.pishkhan.com/news/225185/
https://www.flickr.com/photos/45482849@N03/
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با   که  استنادهایی  تعداد  شوندمی نوشته    URLتمامی  هر  تا  یک  شماره  از  پیدا  که    باید  متن   کندمی ادامه  در  ترتیب    به 
 فهرست منابع نوشته شوند.  شوند و به همان ترتیب و شماره در گذاریشماره 

 تکمیلی منابع به ارجاع.  15- 10

برای اطالعات تکمیلی در ارتباط با موردی که در    تواندمی   نویسیخالصهدر این قسمت نویسنده برای دوری از زیاد نویسی و رعایت  
 منابعی را به مخاطب معرفی کند.  کندمیبحث  آنارتباط با 

از ارجاع، منبع   ید بهخود را با عبارت )  موردنظربرای ارجاع در چنین مواردی نویسنده ضمن مشخص کردن قصد خود  ( معرفی  بنگر
 . کندمی 

 برای نمونه: 

 (.22 - 32: 1381ید به ویتگنشتاین، تر بنگر)برای آگاهی بیش 
 . (12فصل  :1392تاتارکیویچ، بنگرید به   فلوطین)برای مقایسه این نظر با دیدگاه  
 . (1385حری، شاهبداغی،  بنگرید به   APA)برای آگاهی از جزئیات روش 

 (. 1393، لوپس گات وبنگرید به  ،هگل درباره هنر ازنظر)برای آگاهی 
 (.1-10نامه، بنگرید به قسمت در این شیوه  کتاباستناد به   شیوه )برای اطالع از 



 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری                                                                  1پیوست  

 
 

 )نام رشته(  تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته نامهپایان 

 

 نظری  نامهپایان عنوان 

 22 با قلم تیتر ضخیم به شماره نامه پایانعنوان 
 

 راهنمای نظری 

 نام استاد راهنما 
 

 عملی نامه پایانعنوان 

 20 عنوان عملی با قلم تیتر ضخیم به شماره
 

 راهنمای عملی

 نام استاد راهنما 

 

 دانشجو

 دانشجو  نام 

 

 ماه و سال 

 

 

 

استاد راهنمای نظری و عملی   کهیدرصورت 

یک نفر باشد بعد از عنوان نظری، عنوان 

استاد   و زیر آن عبارت شودیم عملی نوشته 

و زیر آن نام استاد راهنما   نظری و عملی

 . شودیمنوشته  

مانند پژوهش هنر که بخش   یی هارشتهبرای 

 عملی ندارند:

بدون قید واژه »نظری«   نامهانی پاتیتر عنوان  

عبارت »راهنما نظری«    یجابهنوشته شود و 

 تنها عبارت »استاد راهنما« نوشته شود.

 استاد راهنما 

 14قلم تیتر 

 16یم خقلم تیتر ض

 15یم خقلم تیتر ض
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