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 مقدمه

 :2توان در چهار دسته تقسیم کردرا می 1های گوناگون پارساا، عناصر و بخشهویژگی

 ؛های ظاهریویژگی .1

 ؛ساختار .2

 ؛طراحی .3

 .جزئیات نگارشی .4

چگونگی نگارش پارسا در این چهار دسته است. مخاطباان اصالی    آید، در بر گیرندهآنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین این راهنماا بارای زباان فارسای     این راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هایی همچون عربی، انگلیسی، فرانساه  یز برای دانشجویانی که آن را به زبانها و رهنمودهایی ناست؛ ولی توصیه

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

                                                                                                                                                                      
 نامه/رساله است.. پارسا کوته نوشت پایان1

ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و گزاری و برنامهراهنمای نگارش پایان نامه/رساله دفتر سیاست». این راهنما برپایه 2

 06/08/1396ماور    176626/18/3ی نامه از انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات )ایرانداك( ابالغی ط« فناوری

 است.نگاشته شده

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


 7 یظاهر یهایژگیو 

 های ظاهریویژگی .1

 اندازه پارسا. 1-1

متر باشد. بنابراین آن )پس از برش( دویست و نود و دو در دویست میلی و اندازه 1باید در قطع آچهار پارسا

متار اسات )نگااه کنیاد     های پارسا پیش از برش، دویست و ناود و هفات در دویسات و ده میلای    فحهاندازه ص

 (.هابندی صفحهحاشیه به

 جنس جلد. 1-2

طلق شفاف پالساتیکی   لبته در نسخه قبل از دفاع باید باباشد. ا 2لینگور(جلد پارسا باید از مقوای سخت )گا

 بدون رنگ باشد.

 رنگ جلد. 1-3

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

 جنس کاغذ. 1-4

ای باشاد کاه باا چااپ دو رو،     گونهید بهکاغذ گزارش باید سفید، بدون اسید و مرغوب باشد. جنس کاغذ با

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

 کیفیت چاپ. 1-5

هاا، نمودارهاا،   ویاژه جادول  هاا و باه  ای که نوشتهگونهگزارش باید پررنگ و با کیفیت خوب چاپ شود، به

های از پارسا ز و با تشخیص اساتید راهنما باید تصاویر و یابخشدرصورت نیا ها روشن باشند.تصویرها و شکل

                                                                                                                                                                      
1. A4 

 محااف   پوشاش  باا  ایمحدوده که چاپ است از نوع یک شود،می نامیده هم سخت جلد کهHardcover به انگلیسی   . گالینگور2
 پاذیر انعطاف چاپ نوع این از استفاده دالیل ترینمهم از یکی شود. داده پوشش با مقوا و جلد براق باید که دارد سَخت و سِفت

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

https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=50&entry_uuid=6a9075adb74015e19e3368f8b45e4b12
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 صورت رنگی چاپ شود.به

 شیوه چاپ. 1-6

رو دیده نشاود، چااپ دو رو بهتار اسات.      پشت، در صفحه اگر کاغذ مرغوب باشد و با چاپ دو رو، صفحه

 ستگاه کپی( تهیه شوند.جای دهای تکراری پارسا با چاپگر لیزری یا دیجیتال )بهشود نسخهپیشنهاد می

 تعداد صفحات. 1-7

هاای دکتاری   ارشد حداقل هشتاد و حداکثر صد و پنجاه صفحه و در رسالههای مقطع کارشناسینامهدر پایان

البته باا تاییاد اساتاد راهنماا تعاداد       باید باشد.تخصصی حداقل صد و هشتاد و حداکثر دویست و پنجاه صفحه 

 ند تا سیصد صفحه افزایش یابد.توامقطع دکتری میصفحات در 

 ساختار .2

 چارچوب اصلی. 2-1

 چارچوب نگارش پارسا چهار بخش اصلی دارد:

 جلد؛ .1

 ؛بخش آغازین .2

 متن اصلی؛ .3

 بخش پایانی. .4

های زیار را  های این جدول نیز ویژگیاند. سرنویسآمده هاستونِ بخش، در 1-2جدول  دراین چهار بخش 

نشانه این است کاه شاماره صافحه    )×( . همچنین در ستون شماره صفحه؛ عالمت دهندبرای هر بخش نشان می

( نشانه شود و عالمت )( نشانه این است که آن بخش شماره صفحه دارد اما نمایش داده نمیندارد، عالمت )

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

 عناصر؛ .1

 ها؛بودن آنضروری یا اختیاری .2

 هدف یا شرح؛ .3

 اجزا. .4

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/015/original/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7_%D9%88_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.pdf?1497074647
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 هاهای آنهای پارسا و ویژگی. بخش1-2جدول 
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لد
ج

 

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

 
 
× 

 روی جلد
غیرفارسی پارسا به زبان  گر)ا

جلد به زبان اصلی  ،باشد
اس برابر پارسا و براس

 نهادهای آن در زبان اصلی
 شود(تهیه می

  
ها و نشان دادن داری صفحهنگه

 اطالعات اصلی درباره پارسا

 نشان دانشگاه 
 نام دانشگاه ادیان و مذاهب 
  /پژوهشکدهنام دانشکده 
 یلیرشته تحص 
 )گرایش تحصیلی )اگر باشد 
 رساله دکتری(/مقطع )پایان نامه کارشناسی ارشد 
 عنوان پارسا 
 نام و نام خانوادگی دانش آموخته 
 نام و نام خانوادگی )استاد)ان( راهنما 
 نام و نام خانوادگی )استاد)ان( مشاور 
 دفاع ماه و سال 

   پشت جلد )به زبان انگلیسی( ×
بهتر اطالعات پارسا در  یهاشاع
 جهان

       همانند اجزا روی جلدد فارسدی بدا برابدر نهادهدای
 انگلیسی آن

  دفاع میالدیماه و سال 

ن
زی

غا
ش آ

خ
ب

 

 به نام خدا یهصفح   د اول دفتر بود نام خداوندگار 

 
 صفحه عنوان

 )به زبان اصلی پارسا(
  

توضدی  اینکدها ایدف صددفحه در    
ع( دفددانسدد ه سددیمی )نسدد ه  

همان صفحه جلد و بعد از طلد   
 شفاف پالستیکی قرار دارد

 همانند اجزا روی جلد فارسی 
     درصورتی که زبان اصلی پارسدا غیرفارسدی باشدد

 برابر نهادهای آن به زبان اصلی پارسا
 

 
صفحه عنوان به زبان فارسی 

 غیرفارسی( )برای پارسا
   

  یهمانند اجزا روی جلد ولکف به زبان فارس 

 برگ اصالت و مالکیت اثر   
تأییددد اصددالت پارسددا و روشددف  

 کردن حقوق آن

 باشدبراساس متف تهیه شده توسط دانشگاه می 
  امضدداا ایددف صددفحه توسددط دانشددجو و درحضددور

 نماینده تحصیالت تکمیلی الزامی است

 صورتجلسه دفاع   

توضدی  اینکدها ایدف صددفحه در    
ید نس ه سیمی )نس ه دفاع( نبا

 باشد
همچنیف ایف صفحه بایدد دارای  
شددماره ثبدددت و تدداری  ثبدددت   

 دبیرخانه دانشگاه باشد.

 اطالعات پارسا 
 نام و نام خانوادگی دانش آموخته 
 تاری  خورشیدی دفاع 
 ی ارزیابینمره / درجه 
 ی سازمانی ی علمی و رایانهنام و خانوادگی، درجه

 اعضای هیئت داوران
 یئت داورانامضای اعضای ه 
 ی مؤسسهنام و نام خانوادگی، سمت و امضای نماینده  

 تقدیم یهصفح   در اختیار دانش آموخته د 

 سپاسگزاری یهصفح   در اختیار دانش آموخته د 
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 اجزا هدف/شرح

 به زبان اصلی پارسا چکیده   ای از پارساخالصه یهارای 

 مقدمه 
 هدف 
 )روش )مواد 
 هایافته 
 جنتای 

 
چکیده به زبان فارسی )برای 
 پارسا به زبان غیرفارسی(

  
بده   ای از پارسدا ی خالصده هارای

 زبان فارسی
    همانند اجزا چکیده به زبان اصلی، ولکف بده زبدان

 فارسی

   هاکلیدواژه -
هدا در  تریف موضوعاشاره به مهم
 پژوهش

 در ذیل همان صفحه چکیده سه تا هفت کلیدواژه

 هاست نوشتهفهر   
دسترسددی آسددان بدده محتددوای  

 پژوهش
 های اصلی و فرعیعنوان 
 هاصفحه یهشمار 

 

ها، نمادها و فهرست نشانه
ها و ها )سرنامنوشتکوته

 ها اگر باشند.(سرواژه
  

راهنمایی خوانندگان بدرای در   
 بهتر محتوای پارسا

 هانشانه 
 نمادها 
 ها(سرواژه ها وها )سرنامنوشتکوته 

 
 ها فهرست جدول
 )اگر باشد.(

  
هدا در مدتف   جایابی آسان جدول

 اصلی
 هاعنوان جدول 
 هاصفحه یهشمار 

 
 ها فهرست شکل
 )اگر باشد.(

  
هدا در مدتف   جایابی آسان شدکل 

 اصلی
 هاها و عکسها، تصویرها، نقشهعنوان شکل 
 هاصفحه یهشمار 

 
 فهرست نمودارها 
 )اگر باشد.(

  
هدا در مدتف   جایابی آسان نمودار

 اصلی
 عنوان نمودارها 
 هاصفحه یهشمار 

 
 ها فهرست پیوست
 )اگر باشد.(

  هاجایابی آسان پیوست 
 هاعنوان پیوست 
 هاصفحه یهشمار 

ی
صل

ن ا
مت

 

 های پارسافصل   
ه گزارش پژوهش انجام شده ارای

 در پارسا

 فصل ن ست 
 ل دوفص 
 فصل سه 
 ... فصل 

ی
یان

 پا
ش

خ
ب

 

 فهرست منابع   
ه منابع به کار رفته در انجدام  ارای

 پژوهش
 اطالعات منابع فارسی 
 اطالعات منابع انگلیسی 

 
 هاپیوست

   )اگر باشد.(
ای که به اطالعات افزوده یهارائ

 کند.در  بهتر پارسا کمک می
 هاعنوان پیوست 
 هاصفحه یهشمار 

 
 توصیفی یهنامواژه

 )اگر باشد(
  

هددا و اصددطالحات توصددیف واژه
 ناآشنا در پارسا

 

 

به  زبان اصلی یهنامواژه
 انگلیسی
 )اگر باشد(

  

های انگلیسی به کار واژه یهارای
رفته برای نگارش پارسا و برابدر  

های فارسی آنها به ترتیدب  نهاده
 الفبای فارسی

 به ترتیب الفبای فارسیهای فارسی واژه 
 های فارسیهای انگلیسی واژهبرابر نهاده 
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انگلیسی به زبان  یهنامواژه
 اصلی پارسا
 )اگر باشد(

  

های انگلیسی به کار واژه یهارای
رفته برای نگارش پارسا و برابدر  

های فارسی آنها به ترتیدب  نهاده
 الفبای انگلیسی

 بای انگلیسیهای فارسی به ترتیب الفواژه 
 های انگلیسیهای انگلیسی واژهبرابر نهاده 

 

آموخته و کارنامک دانش
های برگرفته از فهرست مقاله

 پارسا
  

نامده  ای از زنددگی ارایه خالصده 
هددای دادهعلمددی و سددایر بددرون

 پارسا

 ای دانش آموختهمش صات شناسنامه 
  ،مدار  تحصیلی به همراه ذکر مقطع، رشته

 مدار  و سال دریافت موسسه
 های علمی و پژوهشیمندیعالقه 
 های های که از یافتهشناختی مقالهاطالعات کتاب

 اندپارسا نگاشته شده

 )چکیده )به زبان انگلیسی   
بهتر اطالعات پارسا در  یهاشاع
 جهان

  اجزا چکیده به زبان اصلی، ولکف با برابر همانند
 لیسیزبان انگ نهادهای آن در

   ها )به زبان انگلیسی(کلیدواژه -
بهتر اطالعات پارسا در  یهاشاع
 جهان

 سه تا هفت کلیدواژه

 
عنوان )به زبان  یهصفح

 انگلیسی(
  

توضدی  اینکدها ایدف صددفحه در    
نس ه سیمی )نس ه دفاع( نباید 

 باشد
 همانند اجزا پشت جلد انگلیسی 

 عناصر پارسا. 2-2

 عطف. 2-2-1

شاده اسات کاه    ن جزء از جلد یک گزارش، عطف آن است. عطف، بخشی از یک گازارش صاحافی   نخستی

آید، باه خوانناده در   پوشاند. اطالعاتی که روی عطف گزارش میشده را میدوخته یا چسبانده همهای بهصفحه

و ناام خاانوادگی   کند. در عطف بایاد عناوان پارساا، ناام     ها کمک میتر آن در قفسهبازشناسی و بازیابی آسان

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

ای گوناه آید. کیفیت چاپِ عنوان در عطف باید باه عنوان اصلی پارسا، نخستین عنصری است که در عطف می

ی هاسازد. نوشته های نامنظم، شدنیها یا در دستهآسانی خوانده شود و تشخیص گزارش را در قفسهباشد که به

ها بتوانند اطالعاات ویاژه خاود را    متر از پایین عطف فاصله داشته باشند تا کتابخانهسانتی پنجروی عطف باید 

که عنوان در عطف نگنجد یا نوشتن عناوان  )مانند شماره بازیابی کتابخانه( در آنجا بنویسند یا بچسبانند. هنگامی
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 شدهصحافی شود. این عنوان نزدیکی لبهر کناره نوشته میجای آن، عنوان ددر عطف به هر دلیل، شدنی نباشد، به

 بهتار  کنااره  در عناوان . باشد عطف در عنوان مانند باید کناره در عنوان نوشتن شیوه و محتوا. گیردمی قرار جلد

تواند روی جلد پایانی هم باشد. چناین عناوانی،   مت راست جلد آغازین بیاید؛ ولی میس و پایین به باال از است

توان گنجند، میهای بلند را که در عطف نمیکند. عنوانشده را آسان میبندی های قفسهوجو برای گزارشجست

  خش نخست آنها را نوشت.خالصه کرد یا تنها ب
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 روی جلد به زبان فارسی. 1-2شکل 
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پارسا برای  3و آریال برای پارسا به زبان فارسی 2زربی 1با قلم پررنگ اجزای روی جلد به زبان اصلی پارسا

هاای  هاای روی جلاد مانناد حاشایه    (. حاشیه1-2شکل ترتیب زیر هستند )ز باال تا پایین آن بهبه زبان عربی ا

میان اجزای روی جلد بساته   (. فاصلههابندی صفحهحاشیه است )نگاه کنید بههای سمت چپ متن اصلی صفحه

ها را نیز از آنچه در قلم ندازهتوان اای باشد که در یک صفحه جا بگیرند. از این رو میگونهها باید بهآن به اندازه

 اینجا آمده است، کاهش داد.

 متر(؛سانتی دو و نیمنشان دانشگاه )با پهنای  .1

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

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

 (؛14 دازه)با ان...« ... گرایش  دکتری رشته ارشد یا رسالهکارشناسی نامهپایان» نوشته .4

 (؛22 عنوان پارسا )با اندازه .5

 (؛14 )با اندازه« نگارش» واژه .6

 (؛16 آموخته )با اندازهنام و نام خانوادگی دانش .7

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

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

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

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

 .فارسی به خورشیدی و عربی به میالدیپارسا به زبان برای  (14 از پارسا با اندازه ماه و سال )ماه و سال دفاع .12

باه  نکته مهم: درصورتی که پارسا به زبان غیرفارسی نوشته شده باشد، عطف، روی جلد و صفحه عنوان دوم 

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

                                                                                                                                                                      
1. Bold 

2. B Zar 

3. Arial 

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

رو اطالعاات روی  باشاد. از ایان    اید همانند روی جلد به زبان اصلیپشت جلد که به زبان انگلیسی است، ب

تاایمز  »انگلیسی( مانند یکدیگر هستند؛ ولی در پشت جلد قلم  عنوان )به زبان جلد )به زبان انگلیسی( و صفحه

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

 

                                                                                                                                                                      
1. Times New Roman  

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/019/original/2-3._Poshte_Jeld.pdf?1497336398
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 انگلیسیروی جلد به زبان . 2-2شکل 

 نام خداصفحه به. 2-2-4

از آنجایی که نام و یاد خدا بهترین سرآغاز برای هر نوشته و کاری است، نام او در نخستین بارگ پارساا در   

آیاد. بهتار   های سیمی و ارایه شده برای جلسه دفاع بعد از صفحه عنوان اول مای آید و در نسخهنسخه نهایی می

 شود.پشت این صفحه سفید گذاشته می ود وکار نرن صفحه کادر و تزئین بهاست در ای

 صفحه عنوان )به زبان فارسی(. 2-2-5

شود. درصورتی که پارسا به زبان غیر فارسی باشد این صافحه  همانند صفحه جلد که به زبان فارسی تهیه می

 شوده میضروری است به زبان فارسی و بعد از جلد و پیش از صفحه عنوان دوم که به زبان اصلی است قرار داد

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

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

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

 
 (B zar 14 پر رنگ)فونت  ..... ارشد یا رساله دکترینامه کارشناسيپایان 

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

 

 

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

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

کار رفته است با برابرنهاد آن در زبان اتی که در صفحه عنوان در زبان غیرفارسی بهدر این صفحه همه اطالع

 شوداصلی پارسا آوره می

 برگ اصالت و مالکیت اثر. 2-2-7

گونه استفاده که پارسا، دستاورد کار و پژوهش خود او است و هردهد آموخته گواهی میدر این برگ، دانش

برگ در درگاه اینترنتی دانشگاه ادیاان  ای از این تحصیل وی شدنی است. نمونه محل مؤسسه آن تنها با اجازهاز 

ناام   هاای درسات بار پایاه    باید نوشاته  قرمز رنگ 1دارزیرخطهای جای نوشته. در این برگ بهاست و مذاهب

درحضاور  اید ها نوشته شوند. اصل این صفحه بو مانند آن ته، مقطع، نام استادان، نام دانشکده و رشتهآموخدانش

پاس از برگازاری جلساه    شود و در متن اصلیِ پارسا  2اسکننامه دانشکده مربوط امضاء و کارشناس امور پایان

 آید.عنوان می قرار گیرد. این برگ پشت صفحهدفاع 

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

آماوختگی وی  شرای پایان تحصیل دانشاجو و دانا  دفاع، مجوزی ب جلسهبرگ تأیید هیئت داوران/ صورت

تحصیالت تکمیلای(   جز نمایندهبرای اعضای هیئت داوران )به است. نوشتن مرتبه علمی و موسسه محل خدمت

و در متن اصالیِ   دفاع الزامی است. اصل این صفحه باید اسکن شود جلسهدر برگ تأیید هیئت داوران/ صورت

 . پشت این صفحه سفید است.قرار گیرداع پس از برگزاری جلسه دفپارسا 

 صفحه تقدیم. 2-2-9

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

                                                                                                                                                                      
1. Underline 

2. Scan 
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 صفحه سپاسگزاری. 2-2-10

تواند هایی سپاسگزاری کند. سپاسگزاری مییا سازمانی و سازماناختیار( از کسانی تواند )بهآموخته میدانش

 صفحه تقدیم هم انجام شود.در 

 اصلی پارسا(چکیده )به زبان . 2-2-11

کوتاهی از پارسا است که نکات کلیدی  رسانی، چکیده خالصهالمعارف کتابداری و اطالعةتعریف دایر بر پایه

اید. نمگیری برای خواندن یا نخواندن اصل پارسا کمک میکند که به خواننده در تصمیممتن آن را چنان ارایه می

 پشت این صفحه سفید است.

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

هاای  ای برگزیده شاوند کاه موضاوع   گونهها نمایانگر محتوای اصلی پارسا هستند، از این رو باید بهکلیدواژه

های باید با واژه هاکم سه و بیشینه هفت باشد. کلیدواژهتواند دستها میکلیدی آن را نشان دهند. شمار کلیدواژه

ها باید با یک خط فاصاله زیار چکیاده )باه زباان      پژوهش تناسب داشته باشند. کلیدواژه اصلیِ عنوان و مسئله

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

 ها به زبان فارسی )برای پارسا به زبان غیر فارسی(. چکیده و کلیدواژه2-2-13

ی بهتار  منظور اشاعهها به زبان اصلی پارسا با برابر نهادهای فارسی آن بههمان اطالعات چکیده و کلید واژه

 اطالعات در بین خوانندگان فارسی زبان.

 فهرست نوشتار. 2-2-14

اناد و  های اصلی و فرعی آن را در بر دارد که در ماتن اصالی آماده   های هر پارسا، نام بخشفهرست نوشته

هاای دیگار   ها و نام فهرسات ها، زیربخشها، بخشکند. نام فصلسرعت از محتوای پارسا آگاه مینده را بهخوان

ها آن صفحه همراه شمارهاند، بهترتیبی که در پارسا آمدهها بهها و پیوستها، نمودارها، شکلمانند فهرست جدول

یاد، بایاد باا ماتن همخاوان باشاد. در هار فصال،         آکه در فهرست نوشتار میآیند. آنچه در فهرست نوشتار می
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شود تا خواننده با یک دیاد باه شامار    متر تورفتگی از شماره هر فصل نوشته میها با نیم سانتیزیرفصل شماره

شود. در فهرست نوشتار، ترتیب از راست به چپ انجام میها بهگذاری فصلبرد. شماره های هر فصل پیزیرفصل

های بعدی، به جز فهرست منابع آید. فهرستدفاع، تقدیم و سپاسگزاری( نمی جلسه)صورتبخش آغازین پارسا 

 توانند در پی فهرست نوشتار بیایند.که در پایان پارسا است، می

 د(ها )سرنام و سرواژه اگر باشنوشتها، نمادها و کوتهفهرست نشانه. 2-2-15

کاردن معاانی   هایی( برای خالصههایی )عالمتها، نشانههها و پارساهای مربوط به آن رشتدر برخی از رشته

روند و معنایی را برای خواننده کار میهایی هستند که برای انتقال پیامی بهروند. نمادها نیز نشانهکار میپیچیده به

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

 یهواژ یاک  مانناد  هاا حارف  سرنام، در ولی ال(،امتی)مانند اچ شوندمی هخواند جداجدا هاحرف سرواژه، در

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

های اختصاری برای نخستین بار در متن بیایند، کامل ها و عالمتها، سرواژهرفته هرگاه نمادها، سرنامهمروی

درستی درك کنند. سرنام و سرواژه نیز نخستین بار کامل نوشته ها را بهشوند تا خوانندگان آنوشته و تعریف مین

آیناد. چنانچاه در   های اختصاری نیاز مای  ها و عالمتها، سرواژهها، نمادها، سرنامشوند و در فهرست نشانهمی

ها اگر انگلیسی ها نوشته شود. این نشانه، باید فهرست آنها، نمادها و اختصارها استفاده شده باشدپارسا از نشانه

آیناد. در  و یونانی باشند، همراه توضیحشان در سمت چپ و اگر فارسی و عربی باشند، سمت راست صفحه مای 

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

 د(ها )اگر باشجدول فهرست. 2-2-16

ها آورده ترتیب در فهرست جدولها، بهآن صفحه ها و شمارهاگر در متن پارسا جدول هم باشد، عنوان جدول

هاا نوشاته   ها و اطالعات عددی یا حرفی است که در سطرها و ساتون ای از دادهشوند. یک جدول، مجموعهمی

 شوند.می
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 د(ها )اگر باشها/ نقشه/ تصویرها/ عکس هافهرست شکل. 2-2-17

ها ابزارهایی هستند که اطالعات را به شکل تصویری به خوانناده ارایاه   ها/ نقشه/ تصویرها/ عکسهاشکل

 آیند.ها، به ترتیب در فهرست هر یک میآن صفحه کنند و اگر در متن پارسا آمده باشند، عنوان و شمارهمی

 د(فهرست نمودارها )اگر باش. 2-2-18

ها و اطالعات را بااز  شود که دادهستونی، هیستوگرام، خطی و ... گفته می ای،مودار به نمودارهای میلهن واژه

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

 د(ها )اگر باشفهرست پیوست. 2-2-19

صفحه در دساترس خواننادگان گاذارده     همراه شمارهها به، فهرستی از آنداشته باشد اگر متن پارسا پیوست

 شود.می

 ... شش و چهار، پنج، سه، دو، فصل نخست،. 2-2-20

گاذاری،  های تحصیلی گوناگون و براساس نظر اساتید راهنما و مشاور؛ تعاداد، ناام  های پارسا در رشتهفصل

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

 فهرست منابع. 2-2-21

شوند. فهرست مناابع کاه اساتنادهای    کار رفته در یک گزارش، در فهرست منابع آورده میمنابع اطالعاتی به

ترتیب الفبا آورده شاود.  فارسی و غیرفارسی و به جداگانه کم( به دو دستهمتنی در گزارش است باید )دستبرون

 آمده است. استناددهی شیوه شتری در این زمینه در بخشتوضیح بی

 هاپیوست. 2-2-22

هاا،  پیوست، درك بهتر پارسا و حف  یکپاارچگی ماتن آن اسات. محتاوای پیوسات را ناماه       هدف از ارایه

پاژوهش  ای در انجاام  گوناه ها در بر دارد که بههای بیشتر، آمار، ارقام و مانند آنها، نوشتهابزارها، بررسینمونه
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های گونااگونی داشاته باشاند،    ها موضوعها در متن اصلی نیاز نیست. اگر پیوستاند؛ ولی آوردن آنکار رفتهبه

ها در متن پارسا آیند. استناد به این پیوستو ... می« ب»، پیوست «الف»شوند و با عنوان پیوست بندی میدسته

 .باید با نوشتن عنوان آن در پرانتز انجام شود

 هایی برگرفته از پارسافهرست مقالهکارنامک و . 2-2-23

و بهتر است به  دهدیآموخته را نشان مدانش یلیتحص یهاو درجه یعلم یکوتاه از کارها ییکارنامک، شما

 فارسای جز به یکه پارسا را به زبان یکسان یبرا است. یاریبخش اخت ین( نوشته شود. ایبشخص )غا زبان سوم

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

د، انا آن نوشته و منتشر شده هایی که از پارسا برگرفته و بر پایهفهرست مقالههمچنین در ادامه کارنامک باید 

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

 ی(ن انگلیسچکیده )به زبا. 2-2-24

واژه داشته باشد  350تا  250چکیده به زبان انگلیسی، برگردان )ترجمه( چکیده به زبان فارسی است و باید 

 و تنها در یک صفحه گنجانده شود.

 ی(ها )به زبان انگلیسکلیدواژه. 2-2-25

آیاد،  در زیر چکیده مای ها به زبان فارسی هستند و ها به زبان انگلیسی، برگردان )ترجمه( کلیدواژهکلیدواژه

 ای که در یک صفحه گنجانده شوند.گونهبه

 ی(صفحه عنوان )به زبان انگلیس. 2-2-26

عنوان به زبان فارسای اسات. اطالعاات روی جلاد )باه زباان        صفحه عنوان به زبان انگلیسی همانند صفحه

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

https://rah.irandoc.ac.ir/home/browse/?pid=16&entry_uuid=5f9017ac7083d982eb5ed1b51cf58dc1
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 طراحی  .3

 هاگذاری صفحهشماره. 3-1

بیرونی صفحه انجام  یهمتر از لبسانتیو نیم دو  یهها، به فاصلها در باالی آنصفحه هگذاری همشماره .1

 یههای فرد در گوشا صفحه یههای زوج در گوشه باالی سمت راست و شمارصفحه یهشود. شماریم

 شود.باالی سمت چپ صفحه نوشته می

هاای دیگار   شاود و صافحه  آغااز مای  « 1» یهو با شمار« نام خدابه» یهگذاری پارسا از صفحشماره .2

آیند و تا صفحه عناوان  می دنبال آنهای پیاپی بهها( با شمارههای آغازین، متن اصلی و پیوست)بخش

 انگلیسی ادامه دارد.

هایی که ها، تقدیم، تشکر( و صفحهنام خدا، عنوانهای آغازین )مانند صفحه بهصفحه در بخش یهشمار .3

هاای سافید هساتند،    ها دارند یا صافحه های اصلی پارسا را مانند فهرستها و دیگر بخشعنوان فصل

 شود.نمایش داده نمی

 هابندی صفحهحاشیه. 3-2

سمت چپ  متر است. کنارهدویست و نود و هفت در دویست و ده میلی ،های پارسا پیش از برشصفحه اندازه

در  . پس از چاپمتر باشدسانتی باال و پایین نیز دو و نیم ، از لبهنیمکاغذ باید دو و  لبهها از و راست متن صفحه

شاود و قطاع   متر بریده مای گیرد، نیم سانتیای که در عطف قرار میهای کاغذ به جز کناره، از کنارهنسخه نهایی

بنابراین باید در نسخه ارایه شده برای نسخه سیمی )نسخه ارایه شده بارای  رحلی درخواهد آمد.  پارسا به اندازه

تار  متر اضاافه سانتیهای زوج نیمهای فرد و حاشیه راست در صفحهجلسه دفاع( حاشیه سمت راست در صفحه

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

 و تاذهیب  و تزیینی کادر ،(هستند اختیاری که) سپاسگزاری و تقدیم هایصفحه جزبه پارسا آراییصفحه در

 .رودنمی کاربه هاآن مانند

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

 18باا بناد پیشاین بایاد      1هاا سارنویس  فاصاله باشاد.   و پاانزده  متن باید یاک  در همه هامیان خط فاصله

د. نموناه  متار باشا  کام نایم ساانتی    دستبندهای متن اصلی باید  باشد. تورفتگی سطر نخست در همه 2«تیپی»

نخست نوشتار هار فصال باا دو ساطر      . صفحهدید 2-3 شکل توان درگذاری و تورفتگی را میگونه فاصلهاین

 فاصله از باال آغاز شود.

 

 سرصفحه. 3-4

در باه هماراه نشاان دانشاگاه     های سامت چاپ(، عناوان فصال     های فرد )صفحهباالی صفحه در سرصفحه

های زوج، عنوان فصل باالی صفحه در سرصفحهآیند. سمت چپ می سمت راست و شماره صفحه در کناره کناره

ایاد یاک خاط    آیناد. ب سمت راسات مای   صفحه در کناره سمت چپ و شماره در کنارهبه همراه نشان دانشگاه 

ناام خادا، عناوان پارساا، شاروع      به جز صفحههای فرد و زوج )بهصفحه متن از سرصفحه نیز در همه جداکننده

                                                                                                                                                                      
1. Heading 

2. Pt (point) پرداز ورد برای پیش و پس از هر بندژهگیری در گزینه پاراگراف واواحد اندازه  

18 

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/053/original/3-2._Faselegozari.pdf?1497337883


 27 یطراح 

 ها( بیاید.ست پیوستنخ های سفید و صفحهها، و برگها و فصلفهرست

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

چاین(  ها/ تصاویرها در پاایین آن )وساط   و عنوان نمودارها/ شکلچین( ها در باالی آن )وسطعنوان جدول

« تای پای »عنوان جدول تا خط پیش از آن و عنوان شکل تا خط پس از آن بایاد شاش    شود. فاصلهنوشته می

باشد. اگر جدول/ نمودار/ شکل/ تصویر از منبع دیگری گرفته شده باشد، باید به آن منباع در پرانتاز و پاس از    

ها بیاید تا بهتر فهمیاده  ها/ تصویرها پیش از آنها/ نمودارها/ شکلد شود. بهتر است توضیح جدولعنوان استنا

 شوند.

 هاها و زیربخشگذاری بخششماره. 3-6

فارسی )بارای   یهها نقطها و زیربخشمتن باید عدد، خط تیره و در انتهای بخش گذاری در همهبرای شماره

گاذاری هار یاک از    شاماره  .تواند چند بخاش شاود  ها، هر موضوع اصلی میفصل کار رود. در.( به1-2نمونه: 

سان، عادد  شوند. بدینهای فصل و بخش است که با یک خط تیره از یکدیگر جدا میترتیب با شمارهها بهبخش

بخش است. اگر هر بخاش چناد زیاربخش داشاته      فصل و سمت چپ بیانگر شماره سمت راست بیانگر شماره

شود. برای نمونه بارای فصال نخسات،    هر زیربخش نیز در سمت چپ، پس از خط تیره افزوده می ارهباشد، شم

 شود.. نوشته می2-3-1بخش سوم، زیربخش دوم شماره 

نمونه برای شکل پنج  شوند. برایگذاری میها شمارهها/ تصویرها نیز مانند بخشها/ نمودارها/ شکلجدول

 شود.می. نوشته 5-2 از فصل دو، شماره

الاف، ب، پ، ت، ،، ...(  باه عناوان نموناه در فارسای     ) های پارسا با الفباای زباان اصالی پارساا    پیوست

ها در متن اصلی اشاره شده شود که به پیوستگذاری به همان ترتیبی انجام میشوند. این شمارهگذاری میشماره

 «.پژوهشکننده در های شرکتپیوست الف: نام سازمان»است. برای نمونه 

نمونه  شوند. برایگذاری میهمان پیوست شماره ها/ تصویرهای هر پیوست بر پایهها/ نمودارها/ شکلجدول

 .2شود: جدول الف.برای دومین جدول در پیوست الف، نوشته می
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 (گونه و اندازه قلم )فونت. 3-7

 هاناداز  2«تایمز نیو رومن»سی، قلم پارسای انگلی ،14 اندازه 1«بدر بی»، قلم پارسای فارسیبرای متن اصلی 

توان سپاسگزاری و تقدیم می در صفحه. روندکار میبه 15اندازه  3«تردیشنال عربیک»و پارسای عربی، قلم  13

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

 پیشنهاد شده است. 1-3ی گوناگون پارسا در جدول هاشد( برای بخش

 )برای زبان فارسی( های گوناگون پارساپیشنهادی قلم برای بخش یه. انداز1-3جدول 

 اندازه قلم بخش پارسا

 13 بدربی چکیده

 13 بدربی هاکلیدواژه

 13 بدربی ها(ها/ تصویرها/ پیوستها/ نمودارها/ شکل)نوشتار/ جدول هافهرست

 14 بدربی متف فارسی

 12 تایمز نیو رومف متفاستنادهای انگلیسی درون عبارات و 

 12 )پررنگ(بدر بی ها/ تصویرهاها/ نمودارها/ شکلعنوان جدول

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

 12برابر 

 11 4نازنیفبی صفحه و عنوان باالی صفحه شماره

 12 بدربی های فارسیپانویس

 10 تایمز نیو رومف های التیفها به زبانپانویس

 20 )پررنگ(بدر بی هاعنوان فصل

 16 )پررنگ(بدر بی سرعنوان ن ست متف

                                                                                                                                                                      
1 B Badr 

2. Times New Roman 

3. Traditional Arabic 

4. B Nazanin 
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 اندازه قلم بخش پارسا

 14 )پررنگ(بدر بی سرعنوان دوم به بعد متف

  

 نگارش  .4

 نگارش چکیده. 4-1

ها تر از دیگر چکیدهها مفصلگونه چکیدهباشد. این نماباید تمام پارسا ها گوناگون هستند، ولی چکیدهچکیده

ها و نتایج پژوهش در پارسا هدف، روش پژوهش، یافته و در بر گیرنده هستند. محتوای چکیده باید ساختارمند

 باشد.

o شود. از آنجایی که بیشتر، چکیده پژوهش گفته می های کلیدی و دامنهدر بخش هدف در چکیده، هدف

هایی همانند عنوان خودداری شود. اگار بارای توضایح بهتار     شود، از نوشتن جملهبا عنوان خوانده می

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

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

 شوند.اند نیز نام برده میافزارهایی که در متن آمدهبخش، فنون یا نرم این

o تواناد در بار   نما نوشته شاود. ایان بخاش مای    که شدنی است کوتاه و تمامها باید تا جایی بخش یافته

هاا  ها، تأثیرهای مشاهده شده و ... باشد. اگر یافتههای تجربی یا نظری، روابط و همبستگییافته گیرنده

هاای پیشاین   هاا و نظریاه  ای اشاره یا با یافتههای تأیید شده و تازههایی که به یافتهبسیار باشند، بخش

 تناقض دارند، برای نوشتن اولویت دارند.

o هاا،  هاا، ارزیاابی  تواناد توصایه  پردازد. این بخش مای بخش نتایج به تشریح دستاوردهای پژوهش می

 های تأیید و رد شده را در بر داشته باشد.رضیهکاربردها، پیشنهادها، روابط جدید و ف

o واژه داشته باشد و باید در یاک صافحه و یاک بناد گنجاناده شاود. در        350تا  250تواند چکیده می

 روند.کار میدار( بههای کامل )فعلنگارش چکیده جمله

o هاا،  ها، سارنام ن واژهآیند. باید از نوشتهای مجهول میجای جملههای معلوم بهدر چکیده، بیشتر جمله
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آیند، تعریاف  اختصارها و نمادهای ناآشنا در چکیده خودداری شود یا نخستین باری که در چکیده می

کاار روناد کاه باه تکمیال توصایفگرها و       هایی بهوجوپذیری بهتر چکیده، باید واژهشوند. برای جست

هاای  ویاژه ناام  صای )باه  هاای تخص شاود کاه اصاطالح   کنند. سفارش میشناسگرهای پارسا کمک می

هاا و  شوند. کاربرد اختصارها، سرنام )به فارسی( یا آوانگاری های خاص و...( آوانویسیجغرافیایی، نام

ها اختصار یا ها باشد و برای تکرار آنها برای نخستین بار در چکیده باید همراه شکل کامل آنسرواژه

 کار رود.سرنام به

o شوند، چکیاده بایاد باه ساه زباان فارسای )بارای خوانناده         ی نوشته میهایی که به زبان عربدر پارسا

سازی اشاعه اطالعات در جهاان(  زبان( و انگلیسی )برای آسانعرب زبان(، عربی )برای خوانندهفارسی

ترتیب باه زباان عربای،    ها به زبان عربی است، بههایی که متن اصلی آنها در پارسانوشته شود. چکیده

هاا  هایی که متن اصلی آنآیند. در پارساعربی( و انگلیسی )در پایان پارسا( می چکیدهفارسی )پس از 

و در پایان پارسا نیز چکیاده   فارسی نخست چکیدهچکیده عربی الزامی نیست و به زبان فارسی است، 

 آید.به زبان انگلیسی می

 نگارش عدد در متن. 4-2

 کار رود:ر بهتواند در متن نوشتاهای زیر عدد میدر عبارت

o آید؛های دقیق، هنگامی که عدد همراه واحد شمارش میکمیت 

o اعشار، کسر و اعداد مخلوط؛ 

o شده در یک فهرست؛گذاریاقالم شماره 

o هایی از روز.ها و زمانها، نشانیتاریخ 

 های پارسا نوشته نشوند:بهتر است این عددها در گزارش

o ز جمله نیاز است، اگر بیش از حد بزرگ یا پیچیده نباشد، با عدد در آغاز جمله: عددی که بودن آن آغا

 ای بازنویسی کرد که به عدد در آغاز آن نیاز نباشد؛گونهشود، وگرنه باید جمله را بهحرف نوشته می
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o کاار  ها باه آنگونه عالمتی میان عددی در کنار عدد دیگر: اگر دو عدد کنار یکدیگر نوشته شوند و هیچ

هاا یاا هار دو را باا     آید، بنابراین باید یکی از آنلغزش هنگام خواندن )یا تایپ( پدید مینرود، امکان 

 حرف نوشت؛

o ها خوب کمیت دهد که برای اینای از دقت را نشان میهای تقریبی یا تخمینی، کاربرد عدد، گونهدر بیان

 نیست.

ار نوشته شوند. این کاار لغازش در   اعش تر از یک، باید با یک صفر پیش از نشانهعددهای اعشاری کوچک

زمان با عدد و حرف نوشته شاوند. هنگاامی کاه عاددهای     دهد. عددها نباید همخواندن )یا تایپ( را کاهش می

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

فاصاله   و باا « درصاد » یها واژبرای نوشتن درصد در متن، بدون توجه به ارزش عددی آن باید ترکیب عدد با 

ا اگار بازرگ یاا پیچیاده باشاند،      درصد(. عددهای اعشاری، چه کوچک و چه بزرگ و کسره 5کار رود )مانند به

تاوان آن کسار را باا حارف     ای باشد، مای واژهبا عدد نوشته شوند. اگر هر وجه از یک کسر، عددی یک توانندمی

آن مقدار بدون توجه به ارزش آن با عادد نوشاته    سر داشته باشد، همهکه مقداری، هم عدد و هم کنوشت. هنگامی

 شود.می

رود که عاددی بایش از هازار باشاد. بارای      کار میها، هنگامی بهتایی رقمهای سهبرای جداکردن گروه کاما

مانناد  شاود ) نوشتن تاریخ در متن، نام ماه و روز هفته با حرف و تاریخ آن روز و سال آن با عادد نوشاته مای   

عنوان یک اصل، عددهای کمتر از ده با حرف و ده و بیشاتر از آن باا رقام نوشاته     (. به1395بهمن  22دوشنبه 

 شود.ها با حرف یا عدد به شکلی یکسان انجام میشوند. وقتی چندین عدد در یک جمله باشند، نوشتن آنمی

هایی از متن که به زباان  ها( برای بخشلها و شکجز جدولآیند، )بهدرباره عددهای صحیحی که در متن می

شاود، عاددهای   هایی از متن که به زبان دیگری نوشته میشود، عددهای فارسی و برای بخشفارسی نوشته می

 روند.کار میهمان زبان به
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 نگارش پانویس. 4-3

 روند:کار میشتر بهگونه پانویس بیدر پارسا سهتوضیح داده شده است،  6ا  4عالوه بر استنادها که در بخش 

 توضیحی )برای توضیحی افزون بر متن(؛ .1

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

 آوانویسی یا گویش یک واژه. .3

هاا اشااره   آیند که در متن باه هریاک از آن  متن پارسا تنها در نخستین باری می گونه پانویس در همههر سه

 شود.می

و همان شماره در پایین صفحه برای استناد به آن  صله از واژه در متن به زبان اصلیبدون فاها پانویس شماره

و بارای   گاذاری فارسای و عربای   سی یا عربی، از شاماره های فارآیند. برای پانویسها مینقطه پس از آن باو 

گذاری به زبان انگلیسای،  ر شماره)انگلیسی و ...( یا پانویس به زبان دیگالتین یک واژه به زبان دیگر  برابرنهاده

باه صاورت عاادی     و در پاانویس  1به صورت اندیس باالشود. شماره پانویس در متن ولی در پی هم انجام می

 شود.، نوشته میسطر با متن()هم

و  هاای فارسای  آید. در پاانویس، نوشاته  پس از عدد پانویس، چه در متن و چه در پانویس، یک فاصله می

پانویس از  شماره چین و بدون تورفتگی در خط نخست و با تورفتگی به اندازهن و انگلیسی چپچیراست عربی

شود. اگر پانویس یک واژه یا نام های انگلیسی بزرگ نوشته میآیند. نخستین حرف پانویسخط دوم به بعد می

یسی، چه باه فارسای و چاه باه     نوشود، ولی اگر جمله باشد، از قواعد جملهباشد، در پایان آن نقطه گذاشته نمی

ماتن اصالی    های هر صفحه از متن اصلی آن با یک خط کشیده به انادازه کند. پانویسهای دیگر پیروی میزبان

پنجم های یک صفحه از یکشود. بهتر است پانویسهای هر صفحه از یک آغاز میپانویس شوند. شمارهجدا می

 نباشد. آن افزون

                                                                                                                                                                      
1. Superscript 
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 نگارش جدول. 4-4

روناد کاه خوانناده بتواناد اهمیات      کاار مای  مطالب آماری و موضوعی در چارچوبی به برای ارائه هاجدول

اطالعات مهم، تأکید و آن  توان بر همههای جداگانه را بازشناسد. با کاربرد جدول میها، روندها و کمیتمقایسه

های گسترده؛ پیچیادگی نوشاتار را   های عددی یا مقایسهرا در قالبی خالصه ارائه کرد. هنگامی که فهرست، داده

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

کنناد. اگار   باشند، درك نوشتار را آسان می های ارتباطی، اگر خالصهها مانند دیگر شکلجدول ایجاز: .1

رفتاه، هایچ   هام تر تقسیم شود. رویبه دو یا چند بخش کوچکجدول بسیار بلند و گسترده باشد، باید 

 ستونی از اطالعات را نباید در یک جدول گنجاند، مگر اینکه با موضوع بحث پیوند داشاته باشاد. باه   

ای به آن ارجاع گونهشود، مگر اینکه در متن بهدیگر هیچ ستونی از اطالعات در جدول آورده نمی گفته

 شده باشد.

هاا بایاد روشان و    ول: هر جدول باید عنوانی داشته باشد. این عنوان نیز مانند دیگار عناوان  عنوان جد .2

باشد و محتوای جدول را نیز بازنماید. هر چند خواننده بدون خواندن متن همراه جادول، فهام   خالصه 

عنوان جدول  کاملی از ماهیت آن نخواهد یافت، ولی باید بتواند مفهوم پایه و کلی آن را تنها با خواندن

 دریافت کند.

نوشتن واحدهای شمارش: سرنویس ستون یا سطر، جای خوبی برای نوشاتن واحادهای شامارش یاا      .3

ارش در عددها در جدول، واحد شمارش همانند داشته باشند، نام واحد شام  گیری است. اگر همهاندازه

 شود.عنوان جدول نوشته می

گذاری کرد. شماره و عنوان ی پیاپی در سراسر پارسا شمارهتوان با عددهاها را میگذاری: جدولشماره .4

جادول( تنهاا در    فصال هماراه شاماره    گذاری دوگانه )شاماره شوند. شمارهجدول باالی آن نوشته می

های رود که از چندین بخش تشکیل شده باشند. پس از عنوان جدول، عالمتکار میهای بلند بهگزارش

 آیند.سجاوندی نمی

کار روناد و خطای در بااال و    های افقی بههای جدول، خطبهتر است برای جداسازی بخشجداسازی:  .5
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هاای عماودی   ها کشیده شود. بهتر است خاط ها و همچنین زیر آخرین سطر دادهپایین سرنویس ستون

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

های کوچاک باا   های متن هستند و با حرفهای جدول، مستقل از پانویسهای جدول: پانویسپانویس .6

های انگلیسی، ابهام درست کنناد یاا   شوند. اگر حرفآغاز می« أ»شوند که با اندیس باال نشان داده می

ای از های ریاضی و شایمی باشاند، مجموعاه   که فرمولکار برد، مانند جاییها را بهنویسنده نخواهد آن

هاای  ها یا نمادهاا بارای پاانویس   کار برد. حرفتوان برای پانویس بهو... را می #، † ،* انندنمادها م

فارسی از راست به چپ و برای انگلیسی و یونانی از چپ به راست و همگی باال به پاایین و زیارخط   

 آیند؛پایینی جدول می

ده باشاد، آن منباع در پایاان    دست آممنبع جدول: چنانچه جدول یا اطالعات جدول از منبع دیگری به .7

 شود.عنوان جدول و در پرانتز نوشته می

هاای پیااپی اداماه یابناد.     توانند در صافحه های جدول میدر چند صفحه: اگر نیاز باشد، ستون جدول .8

هاا  ها و ساتون های بعد ادامه یابد، شماره و عنوان جدول، سرنویس ردیفکه جدولی در صفحههنگامی

توان در یک یادداشت نوشات. اگار واحادها و    گیری را میواحدهای شمارش یا اندازهشوند. تکرار می

شاوند. اگار   هاا تکارار نمای   شاوند و در ساتون  ها بیایند، در پرانتز نوشته مینمادها در سرنویس ستون

 رود.کار میکردن آن خانه بهپر برای ای از جدول در دسترس نباشد، خط تیرهاطالعات خانه

 هاشکل. 4-5

 گونه دارند:ها چندشکل

را هاا  ها و مانناد آن ها، ساختمانتصویرهایی که طرح یا جزئیات ساختاری تجهیزات، ابزارها، دستگاه .1

 دهند؛نشان می

عاددی و مانناد   هایی که آمارها، عملیات، ساختارهای سازمانی، روابط علمی و فنی، نمودارها یا نگاره .2

 کنند؛ها را ارائه میآن
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هاای  ها، توپاوگرافی، قطعااتی از زماین، پیشارفت    هایی مانند راههایی که برای نشان دادن ویژگینقشه .3

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

آیند، به شکل رنگی یا سیاه و گونه که به چشم میها و اشیا، همانهایی که برای نشان دادن صحنهعکس .4

 روند.کار میسفید به

ها دشوار است. بارای نموناه پیوناد دو    ها با واژهها نشان دادن جزئیاتی است که گفتن آنکارکرد شکل .5

که این اطالعات توان گفت؛ ولی هنگامیها میسختی با واژهها را بهدو گروه از مشاهده متغیر یا مقایسه

 دهند.روشنی به خواننده انتقال میبه شکل تصویر درآیند، نتایج را به

ها، دست دهند. دومین کارکرد شکلها بهتری را درباره واژهروند که توصیف روشنکار میها هنگامی بهشکل

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

زیرا نویسندگان، همواره ها است؛ ها روشن نیست، بهتر از کنارگذاشتن آنهایی که کارکرد آنداشتن شکلنگه

هایی نگه داشاته  همه بهتر است تنها شکل کنند. با اینکه هست برآورد میتوان درك خوانندگان را بیش از آنچه 

های زیار بارای کااربرد بهتار     کنند. ویژگیای به خواننده میشوند که با متن پیوندی مستقیم دارند و کمک ویژه

 شوند.ها سفارش میشکل

روند، ولی گاهی نیاز  کار میسازی انتقال اطالعات بهسازی و آسانها برای روشنرچند شکلسادگی: ه .1

مایه نوشاتار باا انباوهی از    ها همان پوشاندن دستدهد. این لغزشها روی میهایی در کاربرد آنلغزش

یت اندیشه و کردن یک شکل، نباید با جزئیاتی که نیاز نیستند، اهمجزئیات است؛ بنابراین هنگام درست

کاه شادنی اسات،    مایه کلیدی نوشتار و دستاوردهای آن را دگرگون ساخت. از ایان رو، تاجاایی  درون

 ها باید ساده و روشن باشند.شکل

عنوان یا شرح شکل )برنوشت(: هر شکل باید عنوانی توصیفی همراهِ شماره شکل داشته باشاد. عناوان    .2

تر از آنی باشد که برای فهام ساریع آن نیااز اسات.     بزرگشکل باید ماهیت آن را توصیف کند و نباید 

روند. کار میها بههای توصیفی کوتاهی هستند که در گزارش همراه شکلها یا جملهها، عبارتبرنوشت

کار بارد. اگار   های توصیفی را بهتوان از برنوشتها میبرای کمک به خواننده در تفسیر اطالعات شکل
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نیاز از شود. برخی مواد تصویری، بیکامل باشد، در پایان آن نقطه گذاشته می ایبرنوشت توصیفی جمله

گونه، نقطه یا عالمت سجاوندی دیگری توضیح هستند و تنها به عنوانی برای شناسایی نیاز دارند. در این

 شود.در پایان برنوشت گذاشته نمی

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

ها از هر فصل یا بخش بهتر گذاری آنهای بسیاری در متن باشند، شروع شمارهگذاری: اگر شکلشماره .4

دهاد و کاار ویارایش یاا تغییار      ها را کاهش مای نشدن برخی شکلگذاری است. این کار، خطر شماره

بخش انجام شود، هر شماره دو ها از آغاز هر فصل یا گذاریِ شکلشود. اگر شمارهتر میها آسانشماره

بخش خواهد داشت که بخش نخست، شماره فصل یا بخش و بخش دوم، شماره شکل خواهد بود. این 

 یابند.هم پیوند میدو قسمت با خطی تیره به

روشنی استناد شود. این استناد باید در جایی باشد که  ها در متن بهها و جدولاستناد: باید به همه شکل .5

هاا بایاد ایان    ها و محتوای متن بازنماید. محل استناد به شاکل ین پیوند را میان محتوای شکلترمنطقی

 ها را داشته باشد:ویژگی

o ترین محل پیش از شکل بیاید. شکلی که نامی از آن در متن برده نشاده باشاد، جریاان    در نزدیک

شکل پس از استناد به آن گسلد و خواننده ممکن است به آن توجه نکند. اگر فکری خواننده را می

در متن بیاید، خواننده در زمان مناسب به آن نگاه خواهد کرد. افازون بار ایان، جریاان فکاری او      

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

o کننده، دانستن اینکاه جزئیااتِ ایان    سریع انجام شود. پس از خواندن یک توصیف پیچیده و خسته

اساتناد باه    زیارا  اند، تأثیر بسیار کمای دارد؛ اختار به روشنی در شکل صفحه بعد نشان داده شدهس

خواند، بهترین زمانی است کاه  که خواننده توضیح را میشکل بسیار دیر انجام گرفته است. هنگامی

 تواند به دیدن شکل نیز بپردازد.می

o آورد.  توان شماره صافحه را نیاز  بعد باشد، میها انجام گیرد. اگر شکل در چند صفحه با شماره آن

 تواند درون متن یا در پرانتز بیاید.استناد به شکل می
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 شیوه استناد. 4-6

در این راهنما، اساتناد پاانویس    شود.مییک موضوع، استناد نامیده  پدیدآور به آثار پیشین در زمینه 1استناد

کار رفتاه در پارساا در پایاان ماتن اصالی )پایش از       بع بهو جای فهرست منا است درنظر گرفته شده )پاورقی(

 ها( است.پیوست

ها بدون فاصله از واژه در متن به زبان فارسی و همان شماره در پایین صفحه برای استناد باه  پانویس شماره

گاذاری فارسای و بارای    هاای فارسای یاا عربای، از شاماره     آیند. برای پاانویس ها میآن و با نقطه پس از آن

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

ساطر باا   شود. شماره پانویس در متن به صورت اندیس باال و در پانویس به صورت عادی )همپی هم انجام می

 شود.متن(، نوشته می

اند. در آمده 2-4 جدول نامه درشیوهاین  یهفارسی، عربی و انگلیسی بر پای هایبه زبان هاند نمونه از استنادچ

شاود.  )درون پرانتز( دیده می انویسپها برای هر مدرك، نخست استناد در فهرست منابع و سپس استناد این جدول

سلفیه از گذشته  ش(.ه. 1395. )فرمانیان، مهدی»یک کتاب با یک نویسنده برای نمونه، استناد در فهرست منابع به 

سلفیه از گذشته تاا  ، فرمانیان»برای همین کتاب  و استناد پانویس.« قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب. تا حال

ای صفحه یهو همچنین شمار نوادگی نویسنده و عنوان اثر استناد دهی شدهنام خا ،ستناد پانویساست. ا« 40 :حال

 ( که بدان استناد شده است.40 یهرا در بر دارد )در اینجا صفحیا استناد از کتاب 

 هاای یافتاه  یاا و  هاا ایاده از ساخنان،   یبخشا  تکرار یمعنابه مستقیم نقل قول در این بخش باید توجه داشت؛

 یم،مفاه یفتعر یبرا ی مستقیمهااز نقل قول توانیمخود است.  هاییدهبه ا یدنمنظور اعتبار بخشبه یگراشخاص د

اما در نقل قول مستقیم عالوه بر ضرورت یکسانی ماتن  رد. استفاده ک پارسازبان در نگارش  یلتحل یاه مدارك یارا

 متن نقال قاول شاده   ، الزم است مشخص شود( وضوحبه باید ستدر آن ا ییریاگر تغ یا) قول شده با اصل آن نقل

 .(یا عربی یفارس عبارت برای  «.…»و  یسیانگل عبارت برای "..…"توسط عالئم نقل قول احاطه شوند )

                                                                                                                                                                      
1. citation 

http://rah.irandoc.ac.ir/system/entries/files/000/000/090/original/Citation_Examples.pdf?1497087688
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 مهناهشیودرارك به برخی مدد ستناا. 2-4جدول 

 نمونه مدرك

 کتاب

 با یک نویسنده

 .انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب: . قمشته تا حالسلفیه از گذ .ش(ه.1395). مهدی، فرمانیان

 (40ص :سلفیه از گذشته تا حالفرمانیان، )

 کتاب

 با دو نویسنده

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

 (56ص : آمریکااعتقادات و باورهای بومیان قاره ، زاده و شنکایی)مهدی

 کتاب

 نویسنده دوبا بیش از 

ش(. ه.1372ی. )فار، و احماد نمااای اکبری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشای طوسای، حسان سالطانی

 ی.آستان قدس رضو شهد: بنیااد پاژوهشهاای. میم و تمدن اسالمی: انگلیسی ا فارسرهنگ اصطالحات علوف

 (52ص  ،1ج : یحات علوم و تمدن اسالمی: انگلیسی ا فارسرهنگ اصطالفن، کبری و دیگرا)ا

 کتاب

 با مترجم، ویراستار،

 یا گردآورنده

. ترجمه علیرضا ایمانی. قام: انتشاارات دانشاگاه ادیاان و     تاریخ مذاهب اسالمیش(. ه. 1393محمد. )، ابوزهره

 مذاهب

 (207ص : تاریخ مذاهب اسالمی)ابوزهره، 

 کتاب با

 یسازمان یهنویسند

 ضااوابط طراحاای   ش(.ه. 1380. )ریزی کشور. دفتار اماور فنای و تادوین معیارهااسازمان مدیریت و برنامه

مدارك علمی و  ریزی کشور، معاونت اماور پشاتیبانی، مرکازان: سازمان مدیریت و برنامهتهری. فضای سبز شهر

فضای سبز  ضاوابط طراحای، و تدوین معیارهاریزی کشور. دفتر امور فنی ازمان مدیریت و برنامه)س .انتشارات

 (34ص : یشهر

 یک کتاب فصلی از

 یهمجموعااا در .« شااادن  اطالعاااتی و جهااانی هجامعاا»ش(. ه. 1384ا. )نااوروزی چاااکلی، عبدالرضا

 ی،العاباادین محسان حااجی زیاان  ه، ویراساترساانی ایاران های انجمن کتاباداری و اطاالعهمایش مقاااالت

 .ملی جمهوری اسالمی ایران ههران: کتابخان. ت153ا  121

 (140ص : «شاادن اطالعاااتی و جهااانی هجامعاا»، وروزی چاکلی)ن

مادارك   تهران: مرکز اطالعاات و . 1380دیقی مهری ص یهرجم. تینتخاب منابع اطالعاتا(. تابی)المبرت، جیل.  الکترونیک کتاب



 39 نگارش 

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

 .(ینتخاب منابع اطالعاتا ،المبرت)

 با یک نویسنده مقاله

 لنامهدو فصا .« آن در مدرساه حلاه   ینای آفرو تحاول  یکالما  یکردهاای رو»ش(. ه. 1395نادم، محمدحسان. ) 

 .70ا 53(: 8) 2 پژوهیشیعه

 (62ص : «آن در مدرسه حله ینیآفرو تحول یکالم یکردهایرو»)نادم، 

 مقاله

 با دو نویسنده

دو .« یریاهال ککار در مناابع تفسا     یاات آ یرتفسا  یبررس»ش(. ه. 1394).شهال نوری، و مصطفی، جعفرطیاری

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

 (26ص  :«یریتفساهل ککر در منابع  یاتآ یرتفس یبررس» و نوری، )جعفرطیاری

 مقاله

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

 یهمقال

 کنفرانس

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

سراساری   شااده در چهاااردهمین کنفاارانس   یاه  وساتر اراپ«. ش.تکوین اووسایتهای نابالغ ماو ، وگیری میوز

 .شناسی، گیالنزیست

گیری میاوز، و تکاوین اووساایتهای     بر بلاوغ آزمایشاگاهی، از سار DEHP تاثیر»ی، المن، ایمانی، و سپهر)د

 («شنابالغ ماو

 هاینشریه یهمقال

 الکترونیک

 ای وافزارهاای کتابخانااه هاای بازیاابی اطالعاات بهیناه در نارمطراحی سیساتم»ش(. ه. 1379. )گزنی، علی

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

 اطااااالع  ای وافزارهااای کتابخانااه  بازیااابی اطالعااات بهینااه در ناارم     هااای طراحای سیسااتم  »)گزنی، 

 («یرساااان

 هایروزنامه

 چاپی

 .مرداد 30، همشهری« .البالغه آورد بعثت در نهجره )ع(:از زبان علی  (ص)محمد »ش(. ه. 1385. )سلوکی، آکر

 («غهالبال آورد بعثت در نهجره )ع(:از زبان علی  (ص)محمد » ،سلوکی)

 هایروزنامه

 الکترونیک

دسترساای  . 1385 مهار،  9، هشمهری آنالین «آغاز تبدیل دارالفنون به موزه.. »ش(ه.1385)سبزعلیان، مرضیه. 

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

 («آغاز تبدیل دارالفنون به موزه»، سبزعلیان)

 هایمصاحبه

 منتشرشده

 مصاحبه با تاریخسازان جهان به انضمام مصااحبهاحبه با جولیو آندره اوتی در ش(. مصه. 1362. )انافاالچی، اوری

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

 :نباا پادشااه ایارا    مصاحبه با تاریخسازان جهان باه انضامام مصاااحبه   احبه با جولیو آندره اوتی در مص)فالچی، 

 (43ص

در  انتگریسام اساالمی. دسترسای    یهای منتشرنشده با ماکسیم رودنساون: درباار  . مصاحبه(تابی)آشکار، ژیلبر.  هایمصاحبه

http://.www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm
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  www.peykarandeesh.org.03/02/1385 منتشرنشده

 (ی انتگریسم اسالمیای منتشرنشده با ماکسیم رودنسون: دربارهمصاحبه)آشکار، 

 هاهو رسال هانامهپایان

رساله دکتری، .« ظام عرفانی اسماء الهی در روایات معصومین علیهم السالمن»ش(. ه. 1397بوالحسنی، رحمان. )

 دانشگاه ادیان و مذاهب.

 (35ص : «ظام عرفانی اسماء الهی در روایات معصومین علیهم السالمن»)بوالحسنی، 

 کتاب با یک نویسنده

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

(Gasper, 1999: 42) 

 کتاب با یک نویسنده

 عربی

 دارالتعارف. بیروت: من الیحضره الفقیهق(. ه. 1401. )ابن بابویه، محمد بن علی

 (48ص  ،3ج: من الیحضره الفقیه)ابن بابویه، 

سایر مدارك و منابع 

های به زبان

 غیرفارسی

 در زبان فارسی وارد مشابهمانند م

 


