شیوه نامه نگارش پایان نامه دانشگاه بین المللی اهل بیت علهیم السّالم

باسمه تعالي

مقدمه
در نظامهاي آموزشي و پژوهشي دوره تحصیالت تکمیلي پایان نامه به عنوان بخشي از فعالیت هاي الزم براي دریافت درجه در رشته
و مقطع تحصیلي مربوطه است و باید به طور منطقي و علمي نوشته شود .از آنجایي که دانشجویان این دوره اغلب براي نخستین بار
و به صورت رسمي زیر نظر استادان خود به پژوهش علمي مبادرت مي ورزند ،بنابراین تهیه دستورالعمل ،دستیابي به الگویي جامع ،و
یکنواخت نمودن چارچوب تدوین ن سخ مکتوب پایان نامه هاي دان شجویي در هر یك از مقاطع تح صیالت تکمیلي اعم از دوره هاي
کارشناسي ارشد و دکتري ضروري مي باشد .شیوه نامه حاضر بدین منظور تنظیم شده و الزم است دانشجویان گرامي در تدوین نهایي
پژوهش خویش همه نکات و اصول این شیوه نامه را به جز مواردي که اختیاري اعالم شده است  ،رعایت کنند.

جلد پایان نامه کارشناسی ارشد

* جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3میلیمتر با روکش چرم مصنوعي ( گالینگور) باشد.
* رنگ جلد براي پایان نامه هاي فلسفه و کالم اسالمي زرشکي ،تاریخ اسالم سبز ،حقوق خصوصي و جزا سرمهاي ،اقتصاد اسالمي
فیروزه اي ،عرفان اسالمي قهوه اي سوخته ،روابط بین الملل ،مشکي و مدیریت بازرگاني سفید انتخاب شود.
* قطع جلد نیم سانتیمتر بزرگ تر از قطع کاغذ ( وزیري ) است.
* نوشته هاي روي جلد به صورت زرکوب چاپ شود.
* آرم دانشگاه به اندازۀ  3×3سانتیمتر در مرکز و باالي جلد قرار مي گیرد ،به طوري که فاصله لبه باالیي آن از باالي جلد  3سانتیمتر
باشد.
* تمام مندرجات روي جلد باید کامال" در وسط صفحه قرارگیرند.
مندرجات صفحه روي جلد فارسي :
روي جلد به ترتیب عبارت خواهد بود از آرم دانشگاه – عنوان دانشگاه بین المللي اهل بیت نام دانشکده یا پژوهشکده – مقطع
تحصیلي ( پایان نامه کارشناسي ارشد) ،عنوان پایان نامه ،استاد یا استادان راهنما  ،نام دانشجو( نگارش) ،فصل و سال دفاع
مندرجات صفحه پشت جلد التین و عطف پایان نامه:
* مندرجات صفحه التین پشت جلد دقیقا" معادل التین روي جلد فارسي تدوین مي شود.
* در عطف پای ان نامه ،عنوان  ،نام دانشجو و سال و فصل دفاع بصورت زرکوب چاپ مي شود.
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ترتیب صفحات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

اولین برگ ( آستر)
دومین برگ
سومین برگ
چهارمین برگ
پنجمین برگ
ششمین برگ
هفتمین برگ
هشتمین برگ
نهمین برگ
دهمین برگ

دو برگ ماقبل آخر
یك برگ ماقبل آخر
برگ آخر

صفحه سفید
صفحه بسم اهلل ( وسط صفحه) قلم و شکل نگارش آن اختیاري است ،
صفحه تائیدیه اعضاي هیأت داوران
صفحه عنوان مطابق با طرح روي جلد فارسي
صفحه اصالت و مالکیت اثر
صفحه تقدیم نامه ( اختیاري)
صفحه سپاسگزاري
چکیده فارسي
فهرست مطالب
فهرست جداول ،اشکال و عالیم ( درصورت لزوم )
فصلهاي پایان نامه
منابع
پیوست ها ( اختیاري)
چکیده انگلیسي
صفحه عنوان انگلیسي (پیوست  11و )12
سفید

*حاشیه بندی و فاصله گذاری در متن پایان نامه:
حاشیه از باال  3سانتيمتر(1/2اینچ) ،از پایین  3سانتيمتر( 1/2اینچ) ،از چپ  2/5سانتيمتر ( 1اینچ) و از سمت راست کاغذ 3
سانتيمتر( 1/2اینچ) درنظر گرفته ميشود.
*فاصله خطها
فاصلة بین خطها بایستي  1باشد .کافي است این کار یك بار روي سبك  Normalاعمال گردد.
*فاصلههای تفكیككننده
با تنظیم فاصلهها ميتوان تفکیك بخشهاي مختلف یك پایان نامه را سادهتر کرد تا هنگام مطالعه درك مطالب آسانتر باشد .برخي
از فاصلههایي که بهمنظور تفکیك بندها و عناوین بهکار ميرود ،بهشرح زیر ميباشد.
پیش از هر بند یك فاصله عمودي به اندازه  6 ptقرار ميگیرد .این فاصله باید بهصورت دستي وارد شود.
بند اول که در زیر عنوان آورده ميشود ،از اول خط شروع شده و سایر بندها با  5فاصله خالي ( )spaceاز سر سطر شروع ميشوند.
پیییییش از هییر تیییییتییر (زیییرفصییییل /زیییر زیییرفصییییل ).../یییك فییاصییییلییه عییمییودي بییهتییرتیییییب بییه انییدازه
( )15/20/27 ptقرار ميگیرد .فاصله عمودي پیش از عنوان فصل 30 pt ،ميباشد.
*شماره گذاری صفحات
شماره گذاري صفحات مقدماتي با رعایت فاصله  1/25سانتي متر از پائین صفحه و کامال در وسط صفحه است.
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براي صفحات مقدماتي ( چکیده تا پایان فهرست ها) از حروف ابجدي یا ابتثي  ،شماره گذاري مي شود.
شماره گذاري صفحات اصلي به صورت عددي در کادر پائین و در وسط صفحه نوشته مي شود.
شماره گذاري صفحات ا صلي از ف صل اول شروع مي شود .دقت شود که صفحات عنوان ف صول شماره گذاري نمي شوند .اما جزء
شماره گذاري محسوب مي شوند.
*نكات فني تایپ و تنظیم پایان نامه
مطالب پایان نامه باید با برنامه  Wordو روي کاغذ  A4نو شته شود .صفحات ا صلي ساده و بدون ا ستفاده از کادر نو شته مي
شود .خط اول تمام پاراگراف ها به اندازه  0/5سانتي متر تورفتگي داشته باشد .متن اصلي پایان نامه یك رویه ،تعداد سطور هر صفحه
بین حداقل  23یا  24باشد .اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پایان نامه مطابق جدول زیر است.
قلمهاي فارسی
موقعیت استفاده از قلم

اندازه قلم

نام سبك

Bold

عنوان بخش

B Nazanin 24

Heading0



عنوان فصل

B Nazanin 20

Heading1



متن

B Nazanin 14

Normal

زیرفصل 1

B Nazanin 18

Heading 2



زیرفصل 2

B Nazanin 16

Heading 3



زیرفصل 3

B Nazanin 14

Heading 4



زیرفصل 4

B Nazanin 13

Heading 5



زیرفصل 5

B Nazanin 13

Heading 6



عنوان جداول

B Nazanin 13

*Table Title



عنوان اشكال

B Nazanin 13

*Pic Title



متن جداول

B Nazanin 13

*In Table

متن جداول راستنویس

B Nazanin 13

*In Table R

متن اشكال

B Nazanin 13

*In Pic

مراجع (قسمت عادي)

B Nazanin 13

*FarsiRef

مراجع (قسمت پررنگ)

B Nazanin 13

*RefB



عنوان جداول پیوست

B Nazanin 13

*App Table Title



عنوان اشكال پیوست

B Nazanin 13

*App Pic Title
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قلمهاي انگلیسی
Bold

موقعیت استفاده قلم

اندازه قلم

سبك

متن

13 Times New Roman

Normal

زیرفصل 1

17 Times New Roman

Heading 2



زیرفصل 2

15 Times New Roman

Heading 3



زیرفصل 3

13 Times New Roman

Heading 4



زیرفصل 4

12 Times New Roman

Heading 5



زیرفصل 5

12 Times New Roman

Heading 6



عنوان جداول

12 Times New Roman

*Table Title



عنوان اشكال

12 Times New Roman

*Pic Title



متن جداول

12 Times New Roman

*In Table

متن جداول راستنویس

12 Times New Roman

*In Table R

متن اشكال

12 Times New Roman

*In Pic

مراجع (قسمت عادي)

12 Times New Roman

*EnRef

مراجع (قسمت پررنگ)

12 Times New Roman

*RefB



عنوان جداول پیوست

12 Times New Roman

*App Table Title



عنوان اشكال پیوست

12 Times New Roman

*App Pic Title



*صفحه تقدیم اثر
این صفحه اختیاري ا ست و اخت صاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد که پایان نامه به ای شان تقدیم مي شود .اگر چه متن این صفحه
به سلیقه شخ صي ب ستگي دارد ،اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ ا سالمي ک شور باید متن آن مورد تائید تح صیالت تکمیلي
دانشکده نیز باشد.
*صفحه سپاس گزاری
در این صفحه از ا ستادان راهنما ،م شاور و سایر افرادي که در انجام پایان نامه به نحو موثري همکاري نموده اند ،سپاس گزاري مي
شود.
*چكیده
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چکیده خال صه اي ازتحقیق ا ست که به طور خیلي مخت صر معرفي مو ضوع  /بیان م سأله ا صلي  ،هدف تحقیق ،آزمودني ها ،روش
شناسي ،یافته ها ،بحث و نتیجه گیري را بیان مي کند .چکیده باید در یك صفحه و یك پاراگراف باشد .در نگارش چکیده  ،نکات زیر
باید رعایت شود:
در چکیده باید از ذکر منابع  ،اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.
کلمات کلیدي در انتهاي چکیده آورده شود( بین  5تا  8کلمه).
*شیوه ارجاع دهی در متن پایان نامه
شیوۀ ارجاع دهی در متن اصلی پایان نامه به شیوۀ درون متنی (شهرت مؤلف ،سال تألیف کتاب :شمارۀ صفحه) خواهد بود.

استناد به منابع فارسی
مدرك

نمونه

کمالزاده ،حسن .1388 .پیشگیري و درمان بیماريهاي قلبي به زبان ساده .تهران :نور دانش.
کتاب
با یك نویسنده (کمالزاده )40 ،1388
دیاني ،محمدحسین ،و محمدرضا داورپناه .1381 .مفاهیم و روشهاي بازیابي اطالعات در نظامهاي کتابخانههاي رایانهاي ایران.
کتاب
مشهد :دانشگاه فردوسي ،مؤسسة چاپ و انتشارات.
با دو
(دیاني و داورپناه )56 ،1381
نویسنده
صارمي ،کتایون ،عباس رفیعي فراهاني ،و فریدون اماني .1372 .موزههاي ایران .تهران :سازمان میراث فرهنگي کشور.
کتاب با سه
(صارمي ،رفیعي ،و اماني )78 ،1372
نویسنده
اکبري ،محمدتقي ،احمد رضواني ،محمدتقي منشي طوسي ،حسن سلطانيفر ،و احمد نمایي .1372 .فرهنگ اصطالحات علوم و
کتاب
تمدن اسالمي :انگلیسي ی فارسي .مشهد :بنیاد پژوهشهاي آستان قدس رضوي.
با بیش از
(اکبري و دیگران )77 ،1372
سه نویسنده
بوسکالیا ،لئو .1978 .آدمیت .ترجمة گیتي خوشدل .1379 .تهران :نشر گفتار.
کتاب
(بوسکالیا )90 ،1978
با مترجم،
یا
ویراستار ،یا
خوشدل ،گیتي ،مترجم .1379 .آدمیت .نوشتة لئو بوسکالیا .1978 .تهران :نشر گفتار.
گردآورنده
(خوشدل )90 ،1379
سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور .دفتر امور فني و تدوین معیارها .1380 .ضوابط طراحي فضاي سبز شهري .تهران :سازمان
کتاب با
مدیریت و برنامهریزي کشور ،معاونت امور پشتیباني ،مرکز مدارك علمي و انتشارات.
نویسندۀ سازماني
(سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور .دفتر امور فني و تدوین معیارها )34 ،1380
نوروزي چاکلي ،عبدالرضا« .1384 .جامعة اطالعاتي و جهانيشدن ».در مجموعة مقاالت همایشهاي انجمن کتابداري و
اطالعرساني ایران ،ویراستة محسن حاجي زینالعابدیني،
فصلي از
 .121-153تهران :کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ایران.
یك کتاب
(نوروزي چاکلي )140 ،1384
کتاب
الکترونیك

المبرت ،جیل .بيتا .انتخاب منابع اطالعاتي .ترجمة مهري صدیقي .1380 .تهران :مرکز اطالعات و مدارك علمي ایران.
http://.www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm
(المبرت بيتا).
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مدرك

نمونه

مقاله
با یك نویسنده

یا
بابایي ،محمود .1382 .نشر الکترونیکي .ویراستة عليحسین قاسمي .تهران :مرکز اطالعات و مدارك علمي ایران .دسترسي در
.http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm .1385/5/9
(بابایي )1382
بنياسدي ،نازنین« .1383 .مدیریت مشارکتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدني دانشآموزان ».مجلة روانشناسي و علوم
تربیتي .96-65 :)2( 34
(بنياسدي )1383

مقاله
با دو نویسنده
مقاله با سه
نویسنده
مقاله با بیش از
سه نویسنده

مقالة
ترجمه شده

مقالة کنفرانس

حري ،عباس ،و اعظم شاهبداغي« .1383 .استناد در آثار علمي :چالهها و چالشها ».مجلة روانشناسي و علوم تربیتي :)2( 34
.65-96
(حري و شاهبداغي )1383
نام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده
نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده
ماترسکا ،کاتارزینا« .2004 .کتابداران در عصر دانش ».ترجمة محمدرضا سلیماني .1384 .علوم اطالعرساني  3( 20و .98-87 :)4
(ماترسکا )2004
یا
سلیماني ،محمدرضا ،مترجم« .1384 .کتابداران در عصر دانش ».نوشتة کاتارزینا ماترسکا .2004 .علوم اطالعرساني  3( 20و :)4
.87-98
(سلیماني )1384
دالمن ،اعظم ،حسین ایماني ،و حوریه سپهري« .1384 .تأثیر  DEHPبر بلوغ آزمایشگاهي ،از سر گیري میوز ،و تکوین
اووسایتهاي نابالغ موش ».پوستر ارائهشده در چهاردهمین کنفرانس سراسري زیستشناسي ،گیالن.
(دالمن ،ایماني ،و سپهري )1384

گزني ،علي« .1379 .طراحي سیستمهاي بازیابي اطالعات بهینه در نرمافزارهاي کتابخانهاي و اطالعرساني ».علوم اطالعرساني
مقالة نشریههاي  ،16ش 10( 2-1 .دي) .دسترسي در http://www.irandoc.ac.ir/ETELA- .1385/7/3
الکترونیك
.ART/16/16_1_2_7_abs.htm
(گزني )1379
قاسمي ،فاطمه« .1384 .کتابداري موسیقي «.ليبر ،فروردین.6 :
مجلههاي
(قاسمي )1384
چاپي
عاصمي ،عاصفه «.1385 .متادیتا در محیط آموزش الکترونیك ».مجلة الکترونیك پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ایران 6
مجلههاي
( .)1دسترسي در .http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs. .1385/7/3
الکترونیك
(عاصمي )1385
روزنامههاي
چاپي
روزنامههاي
الکترونیك

سلوکي ،آذر« .1385 .محمد (ص) از زبان علي (ع) :رهآورد بعثت در نهجالبالغه ».همشهري 30 ،مرداد.
(سلوکي )1385
سبزعلیان ،مرضیه« .1385 .آغاز تبدیل دارالفنون به موزه ».هشمهري آنالین 9 ،مهر .1385 ،دسترسي در .1385/7/11
.http://www.hamshahri.org/News/?id=5608
(سبزعلیان )1385
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مدرك

نمونه

نامة
شخصي

قائممقام فراهاني ،ابوالقاسم .1358 .نامههاي سیاسي و تاریخي سیدالوزراء قائم مقام فراهاني دربارۀ معاهدۀ ترکمانچاي و غرامات
آن ،دهة اول ربیعاالول 1243ق .به کوشش جهانگیر قائمي .تهران :دانشگاه تهران.
(قائممقام فراهاني )23 ،1358
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*سادهنویسي
سادگي از ضروریات یك نوشته است .نویسنده باید ساده ،روان و در عین حال شیوا و رسا بنویسد و عبارات مبهم ،جمالت پیچیده و
کلمات نامأنوس در نوشته خود بهکار نبرد .اگر چه افراط در این امر نیز ،به شیوایي نوشته صدمه ميزند .بهکارگیري لغات و اصطالحات
دش وار و دور از ذهن و عبارات و جمالت نامنظم و مبهم موجب ایجاد اشکال در فهم خواننده خواهد شد.
براي سییادهنویسییي باید در حد امکان از بهکارگیري کلمات «ميبایسییت»« ،بایسییتي»« ،گردید»« ،بوده باشیید» و مانند آنها که
تکلفآور ،غلط مصطلح و یا غیرشیوا هستند ،بهجاي «باید»« ،است»« ،شد» و مثل آنها ،اجتناب شود .همینطور« ،درجهت» نميتواند
جایگزین خوبي براي کلمه رواني مثل «براي» باشد .کلمات و جمالت روان و ساده ميتوانند اغلب مفاهیم را براحتي منتقل کنند.
دقت در تنظیم بندها (پاراگرافها) نیز کمك شیییایاني به رواني و سیییادگي فهم مطلب ميکند .بندهاي طوالني نیز مانند جمالت
طوالني ميتوانند خ ستهکننده با شند و خواننده را سردرگم کنند .یك بند نباید کمتر از سه یا چهار سطر یا بی شتر از  10تا  15سطر
باشد.
*وحدت موضوع
نویسنده باید در سراسر نوشته از اصل موضوع دور نیافتد و تمام بحثها ،مثالها و اجزاي نوشته با هماهنگي کامل ،پیرامون موضوع
اصلي باشد و تاثیري واحد در ذهن خواننده القا کند.
*اختصار
پایان نامه یا گزارش علمي باید در حد امکان ،مختصییر و مفید باشیید و از بحثهاي غیر ضییروري در آن پرهیز شییود .نوشییتن مطالب
ارزشمندي که هیچ ربطي به موضوع ندارد ،فاقد ارزش علمي است.
*رعایت نكات دستوری و نشانهگذاری
در سرا سر پایان نامه باید قواعد د ستوري رعایت شود و ارکان و اجزاي جمله در جاي منا سب خود آورده شود .همچنین رعایت قواعد
نشانهگذاري سبب ميشود که بیان نویسنده روشن باشد و خواننده به سهولت و با کمترین صرف انرژي مطالب را مطالعه و درك کند.
*توجه به معلومات ذهني مخاطب
نویسییینده باید همواره مخاطب خود را در برابر خود تصیییور کند و با توجه به معلومات ذهني مخاطب تمامي پیشنیازهاي الزم براي
درك مطالب مورد بحث را ،از پیش براي مخاطب فراهم کند.
*رعایت مراحل اصولي نگارش
نگارش صحیح یك پایان نامه در فهم آ سان آن ب سیار موثر ا ست .در این بخش مهمترین قواعد نگار شي که باید مورد توجه جدي
نگارنده قرار گیرد ،به اختصار بیان ميشود .این قواعد را ميتوان در محورهاي اصلي زیر دستهبندي کرد:
فارسينویسي
رعایت امالي صحیح
رعایت قواعد نشانهگذاري
فارسينویسي
در حد امکان سعي کنید به جاي کلمات غیرفارسي از معادل فارسي آنها استفاده کنید ،بهویژه در مواردي که معادل فارسي مصطلح و
رایج اسییت .بهطور مثال اسییتفاده از کلمه «لذا» بهجاي «براي همین» یا «بههمین دلیل» توجیهي ندارد .همچنین کلمه «پردازش»
زیباتر از «پرو سس» ا ست .در این گونه موارد چنانچه احتمال عدم آ شنایي خواننده با معادل فار سي وجود دارد ،یا ا صطالح غیرفار سي
معمولتر است ،در اولین ظهور کلمه فارسي ،اصل غیرفارسي آن بهصورت پاورقي آورده شود .اگر بهناچار باید کلمات انگلیسي (التین)
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در البهالي جمالت گنجانده شوند ،از هر طرف یك فاصله بین آنها و کلمات فارسي پیش و پس از آنها درنظر گرفته شود .چنانچه در
پایان نامه از مختصرنویسي 1استفاده شود ،الزم است در اولین استفاده ،تفصیل آن در پاورقي آورده شود.
*رعایت امالی صحیح فارسي
رعایت امالي صحیح فارسي به مطالعه و درك راحتتر کمك ميکند .همچنین در نوشتههاي فارسي باید در حد امکان از همزه « ء،
أ ،ؤ ،ۀ ،إ ،ئ» استفاده نشود .بهعنوان مثال «اجزاء هواپیما» و «آئین نگارش» ناصحیح ،اما «اجزاي هواپیما» و «آیین نگارش» صحیح
هستند.
* رعایت قواعد نشانهگذاری
منظور از نشانهگذاري بهکاربردن عالمتها و نشانههایي است که خواندن و فهم درست یك جمله را ممکن و آسان ميکند .در ادامه
نشانههاي معمول و متداول در زبان فارسي و موارد کاربرد آنها به اختصار معرفي ميشوند.
*ویرگول
ویرگول نشانه ضرورت یك مکث کوتاه است و در موارد زیر بهکار ميرود:
در میان دو کلمه که احتمال داده شییود خواننده آنها را با کسییره اضییافه بخواند ،یا نبودن ویرگول موجب بروز اشییتباه در خواندن جمله
شود .مثالً با افزایش قدرت اقتصادي ،مردم کشور از رفاه بیشتري برخوردار ميشوند .مادر ،حسن را به سوي خود خواند.
در موردي که کلمه یا عبارتي به عنوان توضیح ،در ضمن یك جمله آورده شود .مثالً براي کنترل وضعیت فضاپیماها ،بهدلیل آنکه در
خارج از جو هستند ،نميتوان از بالكهاي آیرودینامیکي استفاده کرد.
جداکردن بخشهاي مختلف یك نشاني یا یك مرجع
پیش از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.
* نقطه
نقطه ن شانه پایان یك جمله ا ست .پیش از نقطه نباید فا صله گذا شته شود و پس از آن یك فا صله الزم ا ست و بی شتر از آن صحیح
نیست.
*دو نقطه
موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:
پیش از نقل قول مستقیم .مثالً :حضرت علي علیهالسالم فرمودند:
پیش از بیان تف صیل مطلبي که به اجمال به آن ا شاره شدها ست .مثالً :ا ساس نگارش خوب ،دان ستن و رعایت چند نکته ا ست :چ شم
باز ،گوش شنوا ،دقت و...
پس از واژهاي که معني آن در برابرش آورده و نوشته ميشود .مثالً :اکمال :کامل کردن
پس از کلمات تفسیرکننده از قبیل «یعني »:و ...
پیش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.
*گیومه
موارد کاربرد گیومه عبارتند از:

Abbreviation
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وقتي که عین گفته یا نو شته ک سي را در ضمن نو شته و مطلب خود ميآوریم .مثالً :امام خمیني (ره) در کتاب چهل حدیث این گونه
توضیح دادهاند ((،))...پیامبر فرمودند(( :طلب دانش بر هر مسلماني واجب است)).
در آغاز و پایان کلمات و ا صطالحات علمي و یا هر کلمه و عبارتي که باید به صورت ممتاز از ق سمتهاي دیگر ن شان داده شود .آیه
 282سوره بقره (( ))...در خصوص نحوه حقوقي قرض دادن به یکدیگر است.
در ذکر عنوان مقالهها ،رسالهها ،اشعار ،روزنامهها و ...
*نشانه پرسشي
پیش از «؟» نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.
*خط تیره
موارد کاربرد خط تیره عبارتند از:
جداکردن عبارتهاي تو ضیحي ،بدل ،عطف بیان و  ...مثال حافظ شیرازي  -که او را ل سانالغیب نامیدهاند  -قرآن را با چهارده روایت
در حفظ داشت.
بهجاي حرف اضافه «تا» و «به» بین تاریخها ،اعداد و کلمات .مثال :صفحه  33تا  35ميتواند به صورت صفحه  33-35نوشته شود.
قطار تهران-مشهد ،وارد ایستگاه شد .حتي گروههاي سني  7-13سال هم ميتوانند از گلستان به خوبي استفاده کنند.
*پرانتز
موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:
بهمعني «یا» و «یعني» و وقتي که یك کلمه یا عبارت را براي توضیییح بیشییتر کالم بیاورند .مثالً رشیید یك گیاه نمونهاي از هدایت
(راهبري) تکویني است .زبان معیار (استاندارد) زبان ملّي ما است.
وقتي که نوی سنده بخواهد آگاهيهاي بی شتر (اطالعات تکمیلي) به خواننده عر ضه کند .مثالً آثار سعید نفی سي سه گروه ا ست :یکي
تصییحیح (قابوسیینامه ،غزلیّات عطّار ،سیییرالعباد )...دوّم تحقیقات ادبي (شییرح آثار رودکي ،نظامي ،خواجو )...س یوّم ترجمهها (نمونه آثار
پوشکین ،ایلیاد و)...
براي ذکر مرجع در پایان مثالها و شواهد.
نکته :بین کلمه یا عبارت داخل پرانتز و پرانتز باز و بسته نباید فاصله وجود داشته باشد.
*جداول ،منحنيها ،شكلها :
جداول و اشکال هر فصل باید از شماره  1بههمراه شماره فصل مربوطه شمارهگذاري شود و در داخل متن (بالفاصله پس از بندي که
به آن شکل یا جدول ارجاع داده شده) آورده شود .در متن باید به تمامي جداول و شکلها ارجاع داده شود .در عنوان جداول و شکلها
نام کمیت یا پدیده مورد مطالعه ذکر ميشود .عنوان جداول در باالي جدول و عنوان شکل در پایین آن ذکر گردد( .مشابه جدول 5-4
و شکل )1-4
جدول 1-1عنوان جدول.
کار ) (WUزمان (ثانیه) روش
چند شبکهاي
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شکل 1-1نمودار تورم
ارجاع به جداول ،شکلها ،روابط ،مراجع و بخشها:
هرگز نباید یك شکل یا جدول پیش از معرفي آن ،در متن ظاهر شود.
بین شماره شکل (یا جدول) و کلمه پیش از آن (شکل یا جدول) باید حتماً یك فاصله قرار گیرد.
براي ارجاع به شکلها و جداول نباید از پرانتز استفاده شود .بهعنوان مثال «جدول ( »)2-2غلط است.
ارجاع به روابط ریاضي همواره باید پس از درج خود آن روابط در متن صورت گیرد.
براي ارجاع به روابط ریاضي از شماره آنها در داخل پرانتز استفاده ميشود؛
براي ارجاع به چند مرجع ،آنها را با ویرگول جدا کنید]2 ،1[ :
*تكثیر پایان نامه
تحویل یك جلد پایان نامه صحافي شده به کتابخانه مرکزي دانشگاه جهت تسویه حساب توسّط دانشجو ،الزامي است.
ضمناً عالوه بر مورد فوق ،دان شجو موظف ا ست ،یك ن سخه الکترونیکي از پایان نامه نهایي خود را به دو صورت  wordو PDF
تهیه و به کتابخانه مرکزي دانشگاه و اساتید راهنما و مشاور و همچنین کتابخانه ملي ایران تحویل دهد.

