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بآنهایهاوترتبخش.یک
 ب ذکر شده باشد: یل به ترتیذ یها بخش یحاو یستیبا  نامه انیپا

 ،بسمله بیاید( ۀاز صفح بعداز برگزاری جلسه دفاع، این صفحه باید  پسعنوان ) ۀصفح .1
 ،)بدون تزئینات( بسمله ۀصفح .2
 ،نهایی گالینگور شده( ۀنام نامه )مخصوص پایان صورتجلسه دفاع از پایان ۀصفح .3
 ،(یاریاهدا )اخت .4
 ،(یاریر و تشکر )اختیتقد .5
 ،یدیلکواژه( + واژگان  300)حداکثر  یفارس ۀدیچک .6
 ،(یاری)اخت شگفتاریپ .7
 ،ها( وستین پینامه، و عناو ها، عنوان کتاب فصل یو فرع ین اصلیفهرست مطالب )شامل عناو .8
 صاویر و نمودارها )در صورت وجود(،ها، ت فهرست جدول .9

 ،عالئم و اختصارات )در صورت لزوم(فهرست  .10
 ،صفحه( 50تا  40ح متون )بین یترجمه و تصح یها نامه انیپا یبرا یلیتحل ۀمقدم .11
 ،(A4کاغذ  یا کلمه 350 ۀصفح 120و حداکثر   80)حداقل  یمتن اصل .12
 ،ها )در صورت وجود( سینو یپ .13
 ،خذآمنابع و م .14
 ،(یاریفهرست اعالم )اخت .15
 ،ها )در صورت وجود( وستیپ .16
 ،یدیلکواژه( + واژگان  300)حداکثر  التین ۀدیچک .17
 .التینعنوان  ۀصفح .18
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 هنامپایاننگارشۀویشدو.
 1استفاده شود. IRBadr شدۀ استانداردسازی د حتمًا از قلمیبا یعرب – یفارسپ متون یتا یبرا .1

 قلم در هر نوشتار تابع قوانین زیر است: ۀانداز .2
 14    هنام پایانمتن 

 (B) سیاه 16   عناوین اصلی )اول و دوم(
 (B) سیاه 14    عناوین فرعی

 (B) سیاه 12   عناوین متصل به متن
 (B) سیاه 12    کلمات مؤکد

  12     پاورقی
 (B) سیاه 10    کلمات مؤکد پاورقی

 (B)سیاه  10   عنوان جدول، تصویر و نمودار
 12  متن جدول و توضیح تصویر و نمودار

 2شیوۀ امالی کلمات تابع فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. .3
 است. ین و وسط صفحات الزامییصفحه در پا ۀدرج شمار .4

 داشته باشد. (space)ک فاصله یکدیگر ید از یبا ،کلمات مستقل .5

 در تایپ کلمات، ضروری است. فاصله نیمرعایت  .6
 رد.یگ یقرار م ومهینام مقاله داخل گ شود و ینوشته م (I) ایرانیکنام کتاب و مجله به صورت  .7
 فاصله کید و از کلمه پس از خود چسب یش از خود میبه کلمه پ»:«  و».« ، »!« ، « ؟»، « ؛» ،« ،» یها عالمت .8

(space) د.دار 

 ک فاصله داشته باشد.ید از آنها یبا یرونید به آنها بچسبد و عبارت بیومه، پرانتز و قالب بایعبارت داخل گ .9
 استفاده شود: پرانتزد از یحتمًا باآن د، پس از مشخص شو د( ،ج ،ب ،)الف حروف ابجد عنوان با  یا اجزاین یاگر عناو .10

 د( ج( (ب (الف
 استفاده شود: نقطهحتمًا باید از  آنمشخص شود، پس از عدد  اگر عناوین یا اجزای عنوان با  .11

1 . 2. 3. 4. 
 گذاری چند سطحی استفاده شود، بین اعداد حتمًا باید از خط فاصله استفاده شود: در مواردی که از شماره .12

4-2-1 . 

                                                           
 

  https://yun.ir/IRFont  بارگیری نمایید: از اینجاتوانید  رسانی را می عالی اطالع شدۀ شورای های استانداردسازی قلم 1
  https://yun.ir/apllpdfتوانید از اینجا بارگیری نمایید:  دستور خط فارسی و فرهنگ امالیی خط فارسی را می 2
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 رعنوانیز یفرع یها بخش و رعنوانیز یها بخش رعنوان،یز ،یاصل عنوان ۀشمار بیترت به ،یسطح چند یگذار شماره در - 1 توضیحی رسم

 .دیآ یم

 .رود یبه کار م« واو عطف»و « ای»ی ز به جاین یخ و گاهیدادن تار نشان ی)/( فقط برا خط مورب .13
 .30/06/1400 :مانند

 ،شود ی( به کار رفته است و هنگام خواندن تلفظ مة) مدور ید که در آن تایایب یان متن فارسیدر م یک عبارت عربیچنانچه  .14
 .با نقطه نوشته شود د حتماً یبا

 .البالغة الواضحه مانند:
 .د، نقطه الزم نداردیایب یمدور در آخر عبارت عرب یچنانچه تا .15

 .البالغه نهج :مانند
 .فاصله نوشته شود شود، باید با نیم آغاز می« أب»اسامی مرکبی که با یکی از ساختارهای نوشتاری کلمه  .16

 نصر. أبی مانند:
 .شود فاصله نوشته می با نیم« ابن»هم مرکب نباشد، اسمی نیاید و اسم پس از آن « ابن»هرگاه پیش از کلمه  .17

 سینا ابن مانند:
 .با یک فاصله ،و در غیر این صورت

 .رعمی ابن أبی مانند:
 .قطع باید حتمًا نوشته شود ۀهمز .18

 . أحمد، إبراهیم، إلی، أناس، أب و... مانند:
 الزامی است. ،گذاری حروفی که ممکن است اشتباه خوانده شوند حرکت .19
 .شود ینوشته نم یکلمات عرب یانیپا ۀهمز ،یفارس یها نوشتهدر  .20

 .انشا، امال، علما، قدما مانند:
 .شوند یل میتبد« ی»به  ،ها در حالت اضافه واژه یانیپا ۀهمز .21

 .خوب یمعاصر، انشا یعلما مانند:

2-1 ........................................................................................................... 
2-2 ........................................................................................................... 
2-3. .......................................................................................................... 

   2-3-1. .......................................................................................... 
   2-3-2. .......................................................................................... 

    2-3-2-1. ......................................................................... 
    2-3-2-2. ............................ ............................................. 
    2-3-2-3. .......................................................................... 
   2-3-3. .......................................................................................... 

3-1. ......................................................................................................... 
3-2. ......................................................................................................... 

3-2-1. .......................................................................................... 
   3-2-1-1................. ........................................................... 
   3-2-1-2................. ........................................................... 
   3-2-1-3..................................................... ....................... 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 عنواناصلی

یر  عنوانز
یرعنوانبخش  هایفرعیز

یرعنوانهایبخش  ز



 
 

4 
 
 

 .شود ینوشته م فاصله نیمبا  ،ندیایبه« ه،»هرگاه پس از فعل مختوم به « د، اندیم، ای، ایام، ا» یها صورت .22
 .اند ام، رفته گفته مانند:

 د به صورت کامل و داخل پرانتز نوشته شود:یبا ییجمالت دعا .23
 .)صلی الله علیه و آله(  )ص(

 .هم السالم(یعل)ا یهما السالم( یعل)ه السالم(، ی)عل  )ع(
 .ها(ی)سالم الله عل  )س(
 .الله( ة)رحم  )ره(

 .د نوشته شودیبا یکلمات عرب یانیم ۀهمز ،یفارس یها در نوشته .24
 .د، تأسف، توأمییتأ مانند:

عنوانوپاراگراف
 گیرد. در مقابل آن قرار نمی (:دو نقطه ) ۀنشان ،هر گاه عنوان به صورت مستقل از متن بیاید .1
 فاصله دارد. Enter دو ،پیشین بند )=پاراگراف(از آخرین خط  ،جدیداصلی عنوان  .2
 فاصله دارد. Enter یک ،پیشینبند از آخرین خط  ،جدیدفرعی عنوان  .3
 فاصله دارد. Enterیک  ،پس از خودبند عنوان با اولین  .4
 تورفتگی داشته باشد. ((space) فاصله چهار) متر سانتی 5/0 ها باید سایر پاراگرافاول اول هر عنوان، سطر بند به جز  .5
 شود. از هم جدا می Enterتنها با یک  ،های مزبور به یک عنوان بند .6

 ذکراعداددرمتن
 شود. باشد، به حروف نوشته می( واو بی) تکه یک اگر اعداد ،شود اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می .1

 .سیصد هفتاد، یازده، هشت، مانند:
 شود. باشد، به رقم نوشته می( واودار) چندتکه اگر اعداد

 .386، 94، 35، 21 مانند:
 شود. نوشته می به حروف همیشه «ترتیبی» . اعداد2

 .ونهمین صدوبیست وششمین، سی ششم، مانند:
نشریه( به  عمر سال   شماره   عکس، و جدول و نمودار شماره   صفحه، شماره   قرآن، آیه   )مثل درصد، «خاص» عددهای . همه  3

 شود. نوشته می رقم
 . …و ۳ نمودار ،44 آیه   ،۲۲ جدول ،40۷ اتاق ،5 رتبه   ،۱۸: ش ش ،۹ نمودار ،۱۲ص مانند:

 .شود برای مشخص کردن اعداد اعشاری، از عالمت )/( استفاده می. 4
 .4/12 :مانند

 شود. نوشته می رقم با همیشه . درصدها5
 چسبیده(. «درصد» کلمه  +  رقم به درصد )عدد۱00 درصد،۹۹ درصد،۳۶ درصد،۲ مانند:
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 .شود شروع عدد با نباید جمله. نوشته شود به حرف عدد آن شود، می شروع عدد با جمله . اگر6
 رقمی شود.  باید بنابر اصل یکدستی، همه آمدند، هم نزدیک   رقمی و حرفی عدد   . چنانچه در متنی چند7

ورقیپا
شود که  یسخن و انصراف خواننده از اصل مطلب م ۀرشت یموجب گسستگ ،متن د که آمدنش دریآ یمطالبی م ورقیدر پا

 اند از: عبارت
 .ا عالقه دارندیاز یاز خوانندگان به آن ن یاندک ۀکه فرض شود تنها عد یا فرعی یلی، تفصیحی، توضیا هیمطالب حاش .1
 .گانهیب یها ا کلمهی یمشهور خارجریاعالم غ ینیضبط الت .2
 .(رود به کار میکوچک حروف ها، بر خالف اعالم،  ن گونه معادلین ایحرف آغازدر اصطالحات ) یمعادل خارج .3
 .آن در متن آمده است یفارس ۀکه ترجم یآثار یعنوان اصل .4
 .در متن از آنها نام برده شده استمشهور که ریاعالم غ یاجمال یمعرف .5

 .نامه منتقل گردد ها در آخر پایان نویس بیش از سه سطر است، باید به بخش پی پاورقیچنانچه * 
 پاورقی.آید، نه در  نی میمت به صورت درون به منابع ارجاع* 

نیقوان
 ر استفاده شود:یحتما از دستور ز پاورقیدرج  یبرا .1

INSERTREERENCEFOOTNOTE (: کلید کوتاه آنAlt+Ctrl+F) 
 تر باشد. تر و فشرده د هر چه مجملیبا پاورقیمطلب  .2
 د مشخص گردد.یراستار( بای)مؤلف، مترجم، و یحیتوض های پاورقی ۀسندینو .3
هایی که به خط التین است،  و پاورقی شود یاز راست آغاز م ،ن استیو الت یا فارسی یکه به خط فارس هایی پاورقی .4

 از چپ.
 شود. )ریز در باال و سمت چپ  واژه یا آخرین کلمه و جمله( نشان داده می با عدد ُتک پاورقیارجاع به  .5
 د.یاین همان صفحه بیید در پایهر صفحه باپاورقی  .6
 شود. یصورت مستقل نوشته مدر هر صفحه به  پاورقی یها شماره .7
 د نقطه گذاشته شود.یبا پاورقی ۀپس از شمار .8
 د نقطه گذاشته شود.یبا پاورقیهر  یدر انتها .9

قولنقل
 رند.یومه قرار گید حتمًا داخل گیم بایمستق یها قول نقل .1
 .شود یاستفاده م"  " از عالمت ،یانیقول م نقل یبرا ،)نقل در نقل( دیایگر بیقول د ان نقلیم یقول چنانچه نقل .2
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  مانند:
 ؛"دارد حقیقت الم تنها ": گوید می ولتر. است نوسان در کسالت و رنج بین دائماً  انسان زندگانی»شوپنهاور معتقد است: 

 شوپنهاور،« )بسنجد را لذات اندازه نباید ،کند حساب را خویش حقیقی زندگانی مقدار بخواهد انسان وقتی بنابراین
1326 ،75). 

 .ردیقرار گ اگر سطرهیجلوتر از د متر یسانت3د از سمت راست به اندازه یآن با ۀو ترجم های بیش از سه خط قول نقل .3
 مانند:

 گوید: هروی، محقق عرفان و ادب فارسی، می نجیب مایل
 که همچنین. شفا را جسم هم و است بوده غذا را روح هم بیخودورانه، است بوده سماعی ابوسعید، سماع»

 مردان که است میداده رهایی روزمره حیات بیماریهای از را عارف تن که است بوده سماعی نیز مولوی سماع
 اغانی اصوات و تواجد و رقص و سماع به جز آن دفع و استسقاست و مخمصه مثابه به که است ضرورتی را خدا

 .(96 ، 1372 هروی، مایل) «نیست

عالئماختصاری
 متوفای  پیش از عدد« .م» .1
 میالدی  پس از عدد« .م» .2
 تاریخ تولد  پیش از عدد«.ت» .3
 هجری شمسی  پس از عدد« . ه» .4
 هجری شمسی  پس از عدد« .ش» .5
 رجوع کنید به:   «.ر.ک» .6

صفحاتگذاریشماره
 شود. گذاری نمی صفحۀ عنوان و صفحۀ بسمله شماره .1
 .گذاری می شود با حروف ابجد شماره (، تا ابتدای متن اصلیبسمله ۀاز صفح)پس نامه  پایان ۀصفحات اولی .2
 .گذاری شود شود، بایستی با اعداد شماره تمامی صفحات متن اصلی، که از مقدمه یا فصل نخست شروع می .3
 .گردد ها نیز می شامل صفحات محتوی شکل، جدول، منابع و پیوست ،گذاری صفحات شماره .4
 .گیرد صفحه، در پایین صفحه و در وسط آن قرار می ۀشمار .5
 .متر است سانتی 5/1پایین آن، حدود  ۀصفحه از لب ۀشمار ۀفاصل .6
 شود. گذاری نمی صفحات چکیدۀ التین و عنوان التین، شماره .7

هااستفادهازتصاویر،نمودارهاوجدول
درج چین،  و وسط captionبه صورت حتمًا باید شماره، عنوان و منبع  ها جدولدر باالی نمودارها و  و تصاویر پاییندر  .۱

 شود.
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 نمونه:

 
 (itaihe.ac.ir)منبع:  عالیهنرواندیشهاسالمیمؤسسهآموزش - 1 شمارۀ تصویر

شود: )منبع:  باشد، جلوی عنوان آن درج می نامه نگارندۀ پایاننامه،  کاررفته در پایان در صورتی که منبع تصویر یا نمودار به .۲
 نگارنده(.

 

ارجاعبهمنابعسه.
قول، درون پرانتز ذکر  قول، بالفاصله پس از اتمام نقل متنی تبعیت کرده و منبع نقل ارجاع به منابع از نظام ارجاع درون .1

 شود. می
 سپس آورنده، دیپد یخانوادگ نام ابتدا ،نشود برده متن در اثر صاحب از ینام ضمن در و باشد میمستق قول نقل از استناد اگر .2

 . شود یمذکر  اثر ۀصفح تینها در و انتشار سال
 (.62، 1395، شهدادی) :مانند

 .شود یم آورده پرانتز در آنها یدو هرنام خانوادگی  ،یقبل مورد همانند ،باشد سندهینو دو یدارا اثر هک یصورت در  .3
 .(115 ،1395 ،حسینی ژرفا و کمالی) مانند:

 «ارانکهم» ای «گرانید» واژه از یمابق یجا هب و شود یم آورده سندهینو یک نام فقط ،باشند نفر دو از شیب هک یصورت در
 .گردد یم استفاده

 (.57 ،1399 ،تلخابی و دیگران) :مانند
 .ستین پرانتز در اثر ۀآورند دیپد نام رکذ به یلزوم گرید ،باشد شده آورده متن در آورنده دیپد نام اگر  .4

 (.141 ،1395) کند علم فقه جنبۀ سلبی هنرها را بیان می که است معتقد موسوی گیالنی :مانند
 حروف با و بیترت به را آنها باشد، شده استفاده زین آنها ۀهم از و است باشد داشته اثر نیچند سال یک در یا سندهینو اگر  .5

موسوی  اثر نیاول ۀدهند نشان( 141 ،الف۱۳۹5 ،موسوی گیالنی) ،قبل مثال در. نندک یم زیمتما انتشار، سال از پسالفبا 
 (.دیآ یم شیپ مقاالت به ارجاع با ارتباط در شتریب موارد گونه نیا البته) است 1395 سال در گیالنی

 :شود یم یسینو قول نقل وهیش چند به ،نباشد اثر صاحب به مربوط هک ییها قول نقل  .6
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 .شود یم رکذ متن در یاصل قول نقل صاحب یخانوادگ نام و نام .اول
بابک احمدی معتقد است تقسیم معانی به معناهای ظاهری و معناهای باطنی، کار تفسیرکنندگان را فراتر از  :مانند

 (.90 ،۱۳۹5 ،حمیدی پارسا) شناخت سویۀ ادبی و کالمی قرآن کرده است
 .دیاین متن در یاصل  اثر صاحب نام .دوم

تقسیم معانی به معناهای ظاهری و معناهای باطنی، کار تفسیرکنندگان را فراتر از شناخت سویۀ ادبی و کالمی قرآن  :مانند
 (.90 ،۱۳۹5 ،حمیدی پارسا از نقل به احمدی) کرده است

 نیاول یخانوادگ نام یالفبا بیترت به استنادها است، شده استناد اثر یک از شیب به ،متن از یمشخص بخش در هک یصورت در .7
 .شود یم جدا گریدیک از رگولیو نقطه با و مرتب اثر هر دآورندهیپد

 سازد مند عالقه خود ستیفیمان به را بوم و مرز نیا جوان شاعران از یعیوس فیط است نتوانسته امروز تا حجم شعر :مانند
 .(48، 1383 ،یوسفی ؛115، 1382 ،یاحرار)

 آخر در و انتشار سال سپس خانوادگی نویسنده، نام ابتدا پرانتز داخل و متن در توب،کم ارجاع همانند اینترنتی ارجاع برای .8
 .شود می نوشته صفحه شماره

(یشناس)مشخصاتکتابتنظیممنابع

الف(کتاب
 ،صاحب اثر یخانوادگ نام .1
 ،نام صاحب اثر .2
 نشر )داخل پرانتز(، سال .3
 ،((I) ایرانیک)به صورت  نام کتاب .4
 ،ق...(یتحق ح شده باشد؛یا تصحیق یکه اثر تحق ی)در صورت ا مصححیمحقق  یخانوادگ نام و نام .5
 ،...(ۀترجم که اثر ترجمه باشد؛ ی)در صورت مترجم یخانوادگ نام و نام .6
 ،شماره جلد .7
 ،محل نشر .8
 ،ناشر .9

 .نوبت چاپ .10

 تذکر:
  شود. یکوچک ذکر مسپس نام و  یابتدا نام خانوادگ هر موردد آورندگان چند نفر باشند، در یاگر پد .1

 «دیگران» واژه از مابقی جای به و شود می آورده نویسنده یک نام فقطباشد،  بیش از دو نفرد آورندگان یتبصره: هرگاه تعداد پد
 .گردد می استفاده «همکاران» یا

 د آورنده به لقب شهرت عام داشته باشد.یه پدکشود، مگر آن ید آورندگان بدون القاب درج مینام پد .2
 د.یآ ید آورنده میباشد، نام آن در مشخصات به عنوان پد یا سازمانیورنده نهاد آ دیهر گاه پد .3
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 شود. ید مین نسبت قیباشد، ا یاگر اثر منسوب به شخص .4
 .)علیه السالم( یمنسوب به امام حسن عسکر مانند:  

 است.ا در کجا محفوظ یست یباشد، مشخص شود که نسخه متعلق به ک یاگر اثر نسخه خط .5
 د مشخص شود.یا افست باشد، بای یاگر نوع چاپ سنگ .6
 شود. میرعایت  گاننویسند خانوادگی ترتیب الفبایی نامه، نام پایانمنابع و مآخذ در آخر  فهرستدر  .7

تألیفی:ۀنمون
 ، قم، مدرسه اسالمی هنر، چاپ دوم.اسالمی هنر شناسی روش بر درآمدی(، 1395) ،موسوی گیالنی، سید رضی

ترجمه:نمونه
 .، چاپ اول، قم، مدرسۀ اسالمی هنرپارسا ، ترجمۀ مهدی حمیدیغنا در فقه شیعی، (1394) ،سیدکریمی، سید عباس

ب(مقاله
 ،سندهینو ینام خانوادگ .1
 ،نام نویسنده .2
 سال انتشار )داخل پرانتز(، .3
 ،ومه(ی)داخل گ عنوان مقاله .4
 ،((I) ایرانیک)به صورت  ا کتابی یادوار ۀینام نشر .5
 ،اگر اثر ترجمه باشد() مترجمنام  .6
 ،دورها یسال  ۀشمار .7
 ،هشمارۀ نشری .8
 ،)روز، ماه و سال( تاریخ انتشار نشریه .9

 .(یانیپا ۀصفح-نیآغاز ۀ)صفح صفحات ۀشمار .10
نمونه:

گزارش، شرح و نقد استدالل بورکهارت دربارۀ چرایی عدم شناسایی هنر توسط » ،(1397) ،، محمدجوادزاده سعیدی
 .90-65صص، 1397، تابستان 13، سال ششم، شمارۀالهیات هنر، «اسالم

، سال ششم، الهیات هنر، «تبیین وجهی مغفول در پیدایش شعر عرفانی فارسی»(، 1397)ملکی، سپیده و دیگران، 
 .64-35صص، 1397، تابستان 13شمارۀ

افزارونرماینترنتیسندج(
 ،نام خانوادگی و نام نویسنده .1

 اخبار مورد در. شود محسوب سند نویسنده تواند میسند  ۀکنندتولید سازمان ذکر نشده باشد، نویسندهنام  سند در چنانچه
 رکذ آنها نام ارجاع برای و هستند ها گزارش این نویسنده خبری، ناشر یا خبرگزاری واقع در، زمانی که نام نویسنده نیامده، نیز

 گردد.
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 ،عنوان سند .2
 الگوی. سند ابتدای در دیگری و مرورگر ۀصفح باالی نشانی نوار در ؛شود می رکذ متفاوت انکم دو دراینترنتی  سند عنوان
 .گیرد قرار کمال سند ۀصفح روی عنوانمیان این دو عنوان،  تفاوت صورت در هک است این موارد این در عمل

 ،سند پایگاه .3
 .سند است ۀاینترنتی دربرگیرند پایگاه ،ارجاع اصلی اطالعاتیی اجزا از یکی

 ،تاریخ .4
 قرار وب روی بار نخستین برای سند هک تاریخی یا شده نوشته بار نخستین برای سند هک تاریخی ،اینترنتی اسناد با ارتباط در

 آنها چاپی انتشار تاریخ توانید می هک هستند موجود چاپی سند کی برخط ۀنسخ نیز اینترنتی اسناد از خیلی. ، مهم استگرفته
 ،دیگر نندگانک استفاده برای سند یابی انکم ردنک آسان برای و نیدک رکذ خود ارجاع در ،سند انتشار معمولی تاریخ عنوان به را

 .بیفزایید ارجاع پایان در را آن url نشانی
 .بخش یا صفحه .5

 صورت در ،هستند هصفح شمارۀ فاقدکه  html اسناد در ولی ؛سازد می آسان را ارک و دارد وجود صفحه ۀشمار pdf اسناد در
 .است ضروری آنها به استناد ،دیگر های شماره یا بخش وجود

 

ادبیاتنمایشیۀرشتعملیۀنامپایانچهار.
ای )بومی، قابل اجرا و قابل دقیقه ۶0حدود  ۀیک نمایشنامه یا فیلمنامنظری،  ۀنام ادبیات نمایشی باید عالوه بر پایان ۀرشتدانشجویان 

 درآورند.به نگارش تولید( 

فرمتنمایشنامهیافیلمنامهالف(
 نظری است.  ۀنامعملی، همانند پایان نامۀ پایانبندی و... در گذاری، حاشیهفاصله قلم، .۱
 تابع قوانین زیر است: نامۀ عملی پایانقلم در  ۀانداز .2

 14   هاوگو گفت
 16   شرح صحنه

 (B) سیاه 14   ها اسم شخصیت
 (B) سیاه 14   راهنمای صحنه

داستان خطی نمایشنامه/فیلمنامه در حداکثر سه خط )یک بند( و  عنوان و پیش از شروع متن نمایشی، ۀبعد از صفح .۳
 وار آورده شود. ، به صورت فهرستهامعرفی شخصیت هصفح در یکهمچنین 

 : مانند

 ساله. 55ماجرا از نگاه تاریخ،  ۀگویند  راوی:

 ساله. ۲0امام صادق، حدود  ۀاز صحاب هشامبنحکم:

 جداگانه آورده شود.  ۀگذاری در صفحباشد، هر پرده از نمایشنامه، با شماره ایچند پردهنمایشنامه اگر  .4
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 مکان صحنه. /داخلی یا خارجی بودن  /زمان -صحنه ۀدر فیلمنامه بدین صورت ذکر شود: شمار راهنمای صحنه .5

  هشام.ۀروز/خارجی/حیاطخانـ1 :مانند

وگوها، باید از زبان رسمی و متداول استفاده شود. چه در ابتدای صحنه که برای انتقال خالف متن گفتبه شرح صحنهدر  .۶
شود و چه توصیفاتی که بین ها آورده میجغرافیای صحنه، موقعیت رفتاری و مکانی شخصیت ۀاطالعات کافی دربار

 ای نوشته شود.به صورت محاورهگیرند، نباید وگوها در داخل پرانتز قرار می گفت
 . ته باشدوگوها در طول سطر، تو رفتگی داشتمام گفت .۷

 مانند: 

  اند؟ گفته چه بزرگان گریزد می خویش سرزمین در  که پادشاهی برای :آسیابان

 .اند نگفته بزرگی سخن :زن

 که نیست ای سفره. ام بیگانه جا همه و مور می خانه به خانه خویش سرزمین در گریزان من :آسیابان

 اسبان. گریزند حال در خود میزبانان. بیاسایم دمی آن در که نه رختخوابی و کند مهمان مرا
 .من بر شرم. ُبردند در به آن از ،برانند پیکار سوی به مرا آنکه جای به رهوار

 

  افزار  وگو در نرم گفت بندتنظیماتword ، از منویParagraph  شود:مانند تصویر زیر اعمال 

 

 وگوها. تنظیمات پاراگراف گفت - 2تصویر شمارۀ 

 وگوها جدا شود.متن گفتاز تا  بیایددو نقطه بعد از آن، و بالفاصله  (Boldسیاه ) هااسم شخصیت .۸

نظریۀنامعملیبهپایانۀنامپایانۀب(ضمیم
گالینگور،  ۀو در نسخدر ایرانداک نامه  پایانثبت  ،(word ،pdfنهایی به دانشگاه )فایل  ۀهنگام تحویل نسخ باید دانشجویان

، ضمیمه و در فهرست مطالب بعد از التین( ۀ)پس از فهرست منابع و پیش از چکید نامه نظری در انتهای پایانرا عملی  ۀنامپایان
 .را ذکر نمایدعملی  ۀنامپایانمنابع، عنوان 

استاد راهنمای  نام و نظرینامۀ  نامۀ عملی در ذیل عنوان پایان پایان، عنوان عنوان التین ۀو صفح فارسی عنوان ۀهمچنین در صفح
 .ذکر شودذیل نام استاد راهنمای نظری عملی 

 .در صورتی که استاد راهنمای نظری و عملی مشترک باشد، نیازی به آوردن استاد راهنمای عملی نیست 
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کاغذوچاپپنج.
 .پ گرددباید روی کاغذ سفید و مرغوب تای  نامه های پایان قسمت ۀکلی. 1

 ( باشد.A4کاغذ ) متر سانتی ۲۱ × ۷/۲۹ابعاد کاغذ بایستی . 2

 8اول هر فصل  ۀباالیی صفح ۀحاشی و متر سانتی 5/2متر و سمت چپ و پایین  سانتی 5/3سمت راست و باال  ۀحاشی. 3
 .باشد متر سانتی 15/1بین خطوط  ۀو فاصل( Enter 5)برابر متر  سانتی

هنامانیمشخصاتجلدپا
 باشد.با روکش جلد سخت  متر یسانت 3تا  2ا ضخامت ب. جنس جلد از مقوا 1 
 .باشد یا سورمه  یارشد، آب یکارشناس یها نامه انی. رنگ جلد پا2 
 .باشدتر از قطع کاغذ  متر بزرگ یسانت 5/0. قطع جلد، 3 
 طالکوب شود.جلد،  یرو یها . نوشته4 
 :باید حاوی این مشخصات باشد هنام پایانجلد و عطف  ی. رو5 

 آرم و نام دانشگاه آرمدانشگاه

عنوان
هنامپایان

 ۀ ارشد رشت یه کارشناسنام پایان............... 

  هنام پایانعنوان 

سندهینامنو
 استاد راهنما 

 دانشجو 

 نامه انین پایفصل و سال تدو /ماه سالنگارش

 

 قلم تابع قوانین زیر است: ۀاندازو  IRBadr. فونت قلم در صفحۀ عنوان ۶
 (Bسیاه ) 24   هنام پایان عنوان

  14  صفحۀ عنوانفرعی عناوین 
 (B) سیاه 14  نام استاد راهنما و دانشجو

 

نکاتقابلتوجهشش.
 تواند حداکثر تا  مینامه اختصاص دارد. دانشجو  نامه به عنوان مشوق علمی، به مقالۀ مستخرج از پایان پایان ۀیک نمره از نمر

چاپ شده و یا نامۀ پذیرش مقالۀ خود را به دفتر تحصیالت تکمیلی ارائه نماید. برای این امر الزم است در  ۀمقال، روز دفاع
شدۀ مقاله  آرایی ت مقاله مستخرج را تکمیل کرده، به پیوست فایل صفحهسامانه دانشگاه < تحصیالت تکمیلی < گردش ثب

 ارسال نماید. را )در صورت انتشار( یا فایل مقاله و نامۀ پذیرش نشریه
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 به  سامانۀ همانندجو ایرانداکنامۀ خود را در  نامه و پیش از درخواست دفاع، پایان دانشجو الزم است پس از نگارش پایان
نامه در سامانۀ دانشگاه بارگذاری  همانندجو را همراه با پایان pdfو نامۀ  3، همانندجویی کردهtik.irandoc.ac.irآدرس 

 درصد است.۲0ارشد  نماید. حداکثر همانندی مورد پذیریش در مقطع کارشناسی

 دانشگاه < تحصیالت  ۀدر سامان و همانندجویی، نامه از نگارش پایان پسدفاع الزم است  ۀدانشجو برای برگزاری جلس
را بارگذاری نامه و نامۀ همانندجویی  پایان pdfو  word ۀرا تکمیل کرده، نسخ نامه < دفاع پایان گردش دفاع < تکمیلی

نامه  تأیید استاد راهنما، کارشناس پژوهش، کارشناس امور مالی و کارشناس آموزش، و در صورت تطبیق پایاناز نماید. پس 
 .پذیرد مقدمات برگزاری جلسۀ دفاع انجام مینامۀ حاضر،  با شیوه

 همراه فرم تحویل داده تا به  تحصیالت تکمیلینامه را به دفتر  شدۀ )طلق و فنر( پایان نسخۀ چاپ و صحافی دانشجو باید
 مخصوص برای اساتید هیئت داوران ارسال گردد.

 فایل  ،د تا اصالحات مورد نظر هیئت داوران را اعمال کردهحداکثر سه ماه فرصت دارنامه،  پس از دفاع از پایان دانشجو
word و pdf به آدرس  نامه، رساله و پیشنهاده ایرانداک ملی ثبت پایان ۀساماننامه در  به همراه رسید ثبت پایاننامه را  پایان

sabt.irandoc.ac.ir حساب ارسال تسویه های درخواست < درخواست  سامانۀ دانشگاه < مکاتبات اداری < فرم، در
 4د.نمای

 شدۀ  پرینت صحافی ۀیک نسخدانشجو توسط کارشناس پژوهش، الزم است در گردش تسویه حساب نامه  پس از تأیید پایان
 نامه را به کتابخانۀ دانشگاه تحویل نماید. )گالینگور( پایان

  

                                                           
 

  https://yun.ir/help_tik_irandoc ، این پیوند را ببینید:همانندجو نامه در ثبت پایان برای دریافت راهنمای 3
4
  manual-user-https://yun.ir/sabt را ببینید: پیوندنامه در ایرانداک، این  برای دریافت راهنمای ثبت پایان 

https://tik.irandoc.ac.ir/
https://sabt.irandoc.ac.ir/Organization/Home
https://sabt.irandoc.ac.ir/Organization/Home
https://yun.ir/help_tik_irandoc
https://yun.ir/sabt-user-manual
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 صفحۀعنوانبهزبانفارسی-2رسمتوضیحی
   






مترسانتی3....اندازۀآرمدانشگاه.................
 IRBadr 14(Bold)سیاهفونت ....

 IRBadr 14(Bold)سیاهفونت ........
 
 

 
 IRBadr 24(Bold)سیاهفونت...........

 
 

IRBadr 14فونت .............................
 IRBadr 14(Bold)سیاهفونت ..........






IRBadr 14فونت ..............................
 IRBadr 14(Bold)سیاهفونت ...........

 





IRBadr 14فونت ............................
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صفحۀعنوانبهزبانالتین-3رسمتوضیحی






مترسانتی3....اندازۀآرمدانشگاه.................
 IRBadr 14فونت .......

 IRBadr 14فونت ........................
 
 

 
 IRBadr 24(Bold)سیاهفونت............

 
 

IRBadr 14فونت .......................
 IRBadr 14(Bold)سیاهفونت ...........






IRBadr 14فونت ...............................
 IRBadr 14(Bold)سیاهفونت ..............

 





IRBadr 14فونت ..........................
 
 


