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باسمه تعالي
نکات ضروري در تدوين پروژه:
 -1جلد پروژه نيم سانتيمتر بزرگ تر از قطع كاغذ و از جنس گالينگور مرغوب با رنگ سبزچمني(براي دوره كارشناسي) انتخاب و منددرجا
روي آن (پيوست  )1به صور زركوب تهيه شود.
 -2نرم افزار مورد استفاده براي حروف چيني پروژه تحقيقاتي Word 2003یا  Word 2007مي باشد.
 -3متن اصلي پروژه بر روي یک طرف كاغذ  ( A4ترجيحاً از یک جنس و سفيد  07گرمي) تهيه و از به كار بردن هر گونه سر صفحه ،كادر و
تزئينا دور متن خودداري شود.
 -4متن اصلي فارسي پروژه با قلم Nazanin 14و عربي با قلم  Badr 14و انگليسدي بدا قلدم  Times new Roman 14حدروف چيندي
شود.
 -5زیر نویس و پا نوشت همانند متن اصلي ( بند  )4و با اختالف دو قلم كوچک تر( )12حروف چيني شود.
 -6شماره و عنوان هر فصل با قلم  ، Nazanin Bold 18بخش ها با قلم  Nazanin Bold 15و قسمت ها بدا قلدم Nazanin Bold
 14حروف چيني شود.
 -0قسمت هاي مختلف هر فصل و بخش با اعداد از راست به چپ مشخص مي شود مثالً :
 .3-4-2فصل دوم  ،بخش چهارم و قسمت سوم و یا قسمت سومِ بخش چهار از فصل دوم مي باشد.
 -8حداقل صفحه ها پروژه هاي تحقيقاتي براي دوره كارشناسي  07صفحه و حداكثر  147صفحه مي باشد.
 -9ضروري است براي جلوگيري از راه یابي اغالط حروف چيني به آیا كالم اهلل مجيد ،كه آیا با استفاده از نرم افزارهداي متتبدر در جداي
و ترجمه آن درون گيومه«» بياید.

خویش و به صور متناسب كپي شود .ابتدا و انتهاي آیه ،ستاره پرانتز

 -17فاصله – سطر؛ كه عبار است از فاصله هر دو سطر متوالي باید در تمام متن پروژه یکسان و به گونه اي تنظيم شود كه  24سطر در هر
صفحه قابل حروف چيني باشد و از اعمال كشيدگي هاي بي مورد در متن و واژگان به منظور افزایش سطرها خودداري شود.
 -11حاشيه سمت راست صفحه با رعایت فاصله  3/5 - 4سانتي متر و سمت چپ  ،با رعایت فاصله  2سانتي متر از لبه كاغدذ تتيدين و دقدت
شود تا فاصله باال و پایين صفحه تا شروع متن 3 ،سانتي متر باشد و شماره صفحه به صور عدد و یکنواخت در وسط بدا فاصدله  1/5سدانتي
متر از پایين درج شود( .پيوست )4
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جدول شماره گذاري صفحه ها پروژه
صفحه

عنوان صفحه ها

شماره گذاري

9

بسم اهلل الرحمن الرحيم

شماره صفحه نمي خورد.

2

8

صفحه صورتجلسه دفاع

توضيحات

شماره صفحه نمي خورد.

(فرم شماره )99

از به كار بردن صفحه ها رنگي و تزئينا
خوداري شود.
باید بتد از دفاع اخذ و پيش از صحافي در این
قسمت قرار مي گيرد .

درج جمله عدم استفاده از مفاد و
شماره صفحه نمي خورد.
نتايج پروژه
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صفحه عنوان

شماره صفحه نمي خورد.
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تقديم

شماره صفحه نمي خورد.
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سپاس گزاري

شماره صفحه نمي خورد.
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چکيده

شماره صفحه نمي خورد.
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فهرست مطالب

شماره ابجد الف شروع مي شود.

طبق فرم پيوست  3تنظيم شود
براي تقدیم به افراد مورد نظر نگارنده در یک
صفحه متن تقدیم مي آید كه اختياري مي باشد.
براي تقدیر و تشکر از استاد راهنما و افراد مرتبط
در تهيه پروژه در یک صفحه سپاس گزاري
مي شود كه اختياري مي باشد.
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با رعایت مقررا مربوط

فهرست جداول ،فهرست نمودار،
ادامه شماره ابجد

با رعایت مقررا مربوط

فهرست عکس

91

مقدمه و متن اصلي پروژه

شماره عددي

99

نتيجه گيري و پيشنهادات

شماره عددي

92

صفحه "پيوست (ها)"

98

پيوست (ها)

در صورتي است كه در متن به كار رفته باشد

شماره صفحه نوشته نمي شود ولي براي
صفحه بتدي محاسبه مي شود.
شماره عددي
3

94

کتابنامه

95

صفحه "نمايه"

96

نمايه

شماره عددي
شماره صفحه نوشته نمي شود ولي براي
صفحه بتدي محاسبه مي شود.
شماره عددي

اختياري است.
اختياري است

حروف ابجد  :ا ،ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز ،ح ،ط ،ي،ك ،ل ،م ،ن ،س ،ع ،ف ،ص ،ق ،ر ،ش ،ت ،ث ،خ ،ذ ،ض ،ظ ،غ.

اطالعات کلّي
عنـوان:
یک پروژه نمي تواند بيش از یک عنوان داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان مندرج در پروژه باید عيناً یکسان باشد .چون عناوین پروژه
ها در بانک هاي اطالعاتي ماشيني و دستي حفظ مي شود الزم است ضمن رسا بودن ،مختصر باشد.
یک عنوان خوب ،مختصر ،مفيد و جامع است و با كمترین تتداد كلما  ،محتواي پروژه ها را مترفي مي كند .عنوان خوب نامفهوم و گنگ
نيست ،غلط هاي امالیي و دستوري ندارد و از استفاده نابجاي واژه ها و یا عبارا مبهم ،پيراسته است.
در صفحه عنوان ،نام استادان به یکي از صور هاي دكتر ،...حجت االسالم  ، ...آقاي  ...و یا خانم  ...مي آید و نام و نام خانوادگي دانشجو
عيناً درج مي شود.

چـکيده:
چکيده ،خالصه كوتاهي از یک كتاب ،جزوه یا مقاله همراه بانکته ها اصلي آن است .چکيده ،نکته هاي عمده متن اصلي را چنان ارایه مي كند
كه خواننده را در تصميم گيري براي مراجته یا عدم مراجته به اصل مقاله قادر مي سازد و با خالصه كه هر نوع متن فشرده اي است تفاو
دارد .در چکيده ،ساختارهاي صور و متناي متن ،تحليل و با حفظ عمق متنا ،به صورتي كوتاه تر بيان مي شود .محتواي چکيده متموال
ًحاوي مطالبي است كه نویسنده بر آن ها تأكيد ورزیده است .اصول بدیهي در چکيده ظاهر نمي شود.
چکيده بخشي از پروژه است كه خواننده را به مطالته آن عالقمند و یا از آن گریزان مي كند .چکيده باید در عين كوتاه بودن پاسخگوي دو
پرسش باشد:
 -1مشکل چيست؟
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 -2راه حل كدام است؟
طول چکيده یک پروژه تحقيقاتي حداكثر  377واژه است و از یک صفحه تجاوز نمي كند.
نکته ها:
 -1چکيده با فهرست تفاو دارد و نباید در آن صرفاً فهرستي از عنوان هاي تحقيق ارایه شود.
 -2واژه ها و عبار هاي چکيده ،سليس ،روشن و به دور از غلط هاي امالیي و دستوري باشد.
 -3چکيده باید جدا از متن تحقيق و به تنهایي مستقل و گویا باشد و در آن از ذكر منابع و جدول ها پرهيز شود.
 -4در چکيده باید از درج مشخصا مربوط به پروژه خودداري شود.
 -5كليد واژه در آخرین سطر چکيده آورده مي شود و شامل  4الي  8واژه كليدي است كه در متن بسيار تکرار شده و راهنماي نکته هاي
مهم موجود در پروژه مي باشد؛ بنابراین باید در حد امکان واژه ها و عبار هایي انتخاب شوند كه ماهيت ،محتوا و گرایش كار را نشان دهد.
 -6در چکيده از بکار بردن واژه هاي اضافي زاید مثل «در این پایان نامه»« ،در این فصل به این موارد اشاره شده است» و  ...باید پرهيز
نمود.
 -0چکيده حتماً به رؤیت و تأیيد استاد راهنما رسانده شود كه در فرم شماره 6قيد خواهد شد.
فهرست ها :
-

پس از چکيده ،صفحه هاي فهرست قرار مي گيرند.

-

در فهرست مطالب ،صفحه ها اوليه (تقدیر ،تقدیم ،چکيده و  )...ذكر نمي شود.

-

فهرست مطالب شامل فهرست عنوان ها ،فصل ها و بخش ها و قسمت هاست كه شماره صفحه ،آغاز مطلب و عنوان آن ذكر مي شود.

-

در فهرست ها بين دو عنوان پشت سر هم ،باید فاصله بيشتري باشد كه دو عنوان را از یکدیگر متمایز كند ولي براي یک عنوان كه

بيش از یک خط است باید فاصله متمولي به كار برده شود و شماره صفحه در خط دوم ذكر شود.
-

براي جلوگيري از خطاي چشم بين عنوان و شماره صفحه آن در فهرست مطالب ،به صور نقطه چين بياید.

-

چنانچه فهرست مطالب شامل سرفصل هاي فرعي و یا اجزاي فرعي باشد ،باید این اجزاي فرعي با تورفتگي یا شماره هاي فرعي نسبت

به سرفصل ها و اجزاي اصلي مشخص شود.
-

فهرست هاي مطالب ،عالیم و نشانه ها ،جداول اشکال و سایر فهرست ها با حروف ابجد شماره گذاري شود.

-

به ترتيب مراجع ،ضمایم (در صور نياز) به دنبال متن اصلي پایان نامه/رساله در فهرست مطالب حروف چيني مي شوند.

نکته ها:
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 -1عناوین مذكور در فهرست مطالب ،عيناً باید با عناوین خود متن مطابقت كند حتي در شماره گذاري ،نقطه گذاري و نوع و انداره قلم
عيناً مانند متن اصلي باشد.
 -2عناوین و تيتر هاي یک متن علمي نباید به صور جمله كامل (خبري یا انشایي) باشد.

مقدمـه:
نخستين قسمت از ساختار اصلي پروژه است .هدف از نوشتن مقدمه این است كه زمينه اطالعاتي الزم براي خواننده فراهم آید .مقدمه یا
دیباچه ،مناسب ترین مکان براي ارایه اختصارا و برخي توضيحا كلي است كه نمي توان در مباحث دیگر در مورد آن سخن گفت.
در طول مقدمه باید ستي شود موضوع تحقيق با زباني روشن ،ساده و به طور عميق و جهت یافته به خواننده مترفي شود .مقدمه باید
خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق را آشکار كند.
در مقدمه باید با ارایه سوابق ،شواهد تحقيق و اطالعا موضوع (با ذكر منبع) به روش منظم ،منطقي و هدف دار خواننده را جهت داد و به
سوي راه حل مورد نظر هدایت كرد .شاید اشاره به نتایج كلي در مقدمه خالي از فایده نباشد.
در مقدمه پس از ذكر اطالعا الزم و اهداف به ترتيب  ":بيان مساله ،سؤال يا سؤال ها ،فرضيه يا فرضيه ها و سابقه پژوهش ،روش
تحقيق و زمان اجراي پروژه تحقيقاتي" به كوتاهي و استواري گزارش مي شود.

بخش ها و فصل ها :
نکته ها:
 -1عنوان موضوع پروژه از جنبه ظاهر و محتوا ،عنوان و محتواي یکي از بخش ها و فصل ها قرار نمي گيرد.
 -2سير منطقي مباحث و حركت از كليا به جزئيا یا بالتکس ،باید بر مبناي روش تحقيق متناسبي كه در پروژه اختيار شده ،قابل توجيه
باشد.
نتيجه گيري و پيشنهادها:
مهم ترین نتایج حاصل از تحقيق به صور

نتيجه گيري و پيشنهادهاي قابل ارایه ،در یک یا چند صفحه گنجانده مي شود .نتایج و

پيشنهادهاي برآمده از تحقيق مي تواند هم در حوزه نظري و هم كاربردي باشد.
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کتابنامه:
متموالً فهرست مداركي كه در نگارش یک تحقيق علمي به آن استناد مي شود ،در پایان همان اثر مي آید .براي تنظيم كتابنامه شيوه ها و
گاه سليقه هاي متتدد ارایه مي شوند.نحوه تنظيم فهرست منابع و شيوه استناد در پروژه هاي تحقيقاتي این دانشگاه بدین قرار است:

نوع مدرك
كتاب با یک نویسنده
كتاب با دو نویسنده
كتاب با سه نویسنده

مثال براي تنظيم کتابنامه
شاكر ،محمد كاظم .روش هاي تاویل قرآن :متنا شناسي و روش شناسي تاویل در سه حوزه روایي ،باطني
و اصولي .قم :بوستان كتاب .دوم1389 :
فتاحي ،رحمت اهلل و سيد مهدي طاهري ..فهرست نویسي :اصول و روش ها .تهران  :كتابدار .دوم1386 :
بابایي ،علي اكبر ،غالمتلي عزیزي كيا و مجتبي روحاني .روش شناسي تفسيرقرآن .قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.دوم1380 :
اكبر ،محمد تقي ،احمد رضواني ،محمد تقي منشي طوسي ،حسن سلطاني فر ،و احمد نمایي ..فرهنگ و

كتابي با بيش از سه نویسنده

اصطالحا علوم و تمدن اسالمي :انگليسي -فارسي .مشهد :بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي .دوم:
1302

كتاب با مترجم ،ویراستار ،یا

عوّا ،سلوا محمد .بررسي زبان شناختي وجوه و نظایر در قرآن كریم .ترجمه سّيد حسين سيّدي .مشهد:

گردآورنده

شركت به نشر  .اول1382:

كتابي با نویسنده سازماني

فصلي از یک كتاب

نهمين نمایشگاه بين المللي قرآن كریم ،دبيرخانه .كتابشناسي علوم و متارف قرآني
( .)1350-1309رشت :كتاب مبين .اول1387 :
عباسي ،رضا .مؤلفه هاي توسته فرهنگي از دیدگاه قرآن .در مجموعه مقاال همایش قرآن و توسته
فرهنگي ،به اهتمام طه مرقاتي.287-363 ،تهران  :فرهنگ مشرق .اول1382:
المبر  ،جيل .بي تا .انتخاب منابع اطالعاتي .ترجمه مهري صدیقي ..تهران :مركز اطالعا و مدارك علمي

كتاب الکترونيک

ایران1387 .
http: //www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/ Abstract.htm
عاصمي ،عاطفه .متد هایي در آموزش الکترونيک .مجله الکترونيک پژوهشگاه اطالعا و مدارك علمي ایران .)1( 6

مجله هاي الکترونيک

1385
www.irandoc.ac.ir/data/E-J/vol6/aesemi.abs
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روزنامه هاي چاپي

سلوكي ،آذر .محمد(ص) از زبان علي(ع) :ره آورد بتثت در نهج البالغه .همشهري 37،مرداد 1385 .
سبز عليان ،مرضيه .آغاز تبدیل دارالفنون به موزه .همشهري آنالین 9 ،مهر،1385،

روزنامه هاي الکترونيک

http://www.hamshahri.org/News/?id=5608
دسترسي در .85/0/11
قائم مقام فراهاني ،ابوالقاسم .نامه هاي سياسي و تاریخي سيد الوزراء قائم مقام فراهاني درباره متاهده

نامه شخصي

تركمانچاي و غراما آن ،دهه اول ربيع االول 1243ق .به كوشش جهانگير قائمي .تهران :دانشگاه تهران.
1358

مجموعه اي از نامه ها

صفایي حائري ،علي .نامه هاي بلوغ .تهران :ليله القدر1383 .
بابایي ،محمود .نشر الکترونيکي .ویراسته علي حسين قاسمي .تهران :مركز اطاعا و مدارك علمي ایران.

كتاب الکترونيک

 .1382همچنين دسترسhttp:///data/books/Resource/Abstract.htm www.irandoc.ac.ir.
( دسترسي در )5/9/1385

مقاله با یک نویسنده
مقاله با دو نویسنده

مالیري ،موسي .علوم اسالمي ،قرآن و توسته .مجله پژوهش دیني1380 .99-118 :16
شاكر ،محمد كاظم و مينا شمخي .الهي یا بشري بودن كتب مقدس در ادیان ابراهيمي ،مجله پژوهش نامه
قرآن و حدیث1380 .05-87 : 4

مقاله با سه نویسنده

نام نویسندگان مانند كتاب با بيش از سه نویسنده

مقاله با بيش از سه نویسنده

نام نویسندگان مانند كتاب با بيش از سه نویسنده

مقاله ترجمه شده

ميلر ،گري .قرآن شگفت انگيز .ترجمه مرتضي خرمي .مجله پيام جاویدان1384 .179-138 :9

نکته ها:
 -1نحوه ارجاع به كتاب ها و مدارك عربي در این شيوه عيناً مانند كتاب هاي فارسي است ولي در كتاب هاي عربي در كنار تاریخ نشر
همواره حرف اختصاري "ق" یتني قمري مي آید مثالً :
نجاشي ،احمد بن علي ..رجال النجاشي .بيرو  :دارالکتب التلميه1421 .ق
درصور داشتن تاریخ ميالدي از حرف اختصاري«م» یتني ميالدي استفاده مي شود .مثالً  2771م
 -2نحوه ارجاع به كتاب ها و مدارك التين در این شيوه عيناً مانند كتاب هاي فارسي است مانند:
Gasper,frank.leaving Tico.Hanover,NH:univ.press of England.1999
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 -3در كتابنامه نویسي و نيز هر گونه ارجاع كتابي به جاي روي جلد ،صفحه عنوان ،مبنا قرار مي گيرد.
 -4در نام هاي عربي جزء اخير ،نام خانوادگي و جزء نخست ،نام فرد قرار مي گيرد مثالً :محمد ابراهيم حسن كه محمد ابراهيم نام و حسن نام خانوادگي است← :
حسن ،محمد ابراهيم
 -5مالك گزینش نام خانوادگي درباره قدما اسم شهر است .مگر اینکه به عنوان دیگري شهر داشته باشند .مثالً  :ابوعلي سينا← ابن سينا ،حسين و ابوحامد محمد
بن محمد غزالي← غزالي ابوحامد محمد بن محمد و مالعبدالرزاق كاشاني← كاشاني ،عبدالرزاق.
 -6تمام القاب و عناوین افراد مانند دكتر ،شيخ ،مهندس ،آیت ا ،...استاد ،آقاي و غيره ،حذف مي شود.
" -0بي تا"" ،بي جا"" ،بي نا" به ترتيب در زماني كه تاریخ چاپ و نشر ،مکان نشر ،و نام ناشر مجهول باشد به كار مي رود.
 -8الف و الم تتریف در هنگام الفبایي نمودن از ابتداي نام هاي عربي حذف مي شود .مثالً :
محمد االشموني← اشموني ،محمد.
 -9الف و الم در ابتداي نام كتاب هاي عربي باقي مي ماند و حذف نمي شود.
 -17در مواردي كه كتابي محقق یا مصحح دارد ،پس از نام كتاب« به كوشش :اسم محقق یا مصحح» اضافه مي شود.
شيوه استناد برون متني:
شيوه هاي استناد برون متني ،شيوه هایي هستند كه مطابق با قواعدي ،مشخصا سند مورد ارجاع در جایي خارج از متن درج مي شود و در متن تنها نشانه و نمادي كه
متموالً عدد است ،سند مورد نظر را نشان مي دهد .در این دستورالتمل ارجاع و استناد به مآخذ به صور شماره گذاري در انتهاي مطلب ،برگرفته و درج نشاني مأخذ یا
منبع در پانوشت مي باشد كه به این ترتيب عمل مي شود :
 -1مشخصا كامل هر متني كه براي نخستين بار در پروژه مورد استناد قرار مي گيرد(،مطابق با جدول تنظيم كتابنامه) با ذكر صفحه یا صفحه ها در پانوشت ذكر مي
شود.
مثالً :شاكر ،محمد كاظم  .روش هاي تاویل قرآن :متنا شناسي و روش شناسي تاویل در سه حوزه روایي ،باطني و اصولي .قم  :بوستان كتاب :دوم.1381:ص.34
در صورتي كه جلدي خاص از یک كتاب چند جلدي مورد استناد قرار گيرد شماره جلد به صور  :ج . 1در انتهاي نام كتاب مي آید و در انتها ،شماره صفحه ذكر مي
شود.
مثالً  :مجلسي  ،محمد باقر بن محمد تقي .بحاراالنوار الجامته لدرر اخبار االئمه االطهار ،ج  .63بيرو  :دارالتتارف للمطبوعا  :دوم1423 :ق .ص156
 -2اگر بالفاصله از همان منبع استفاده شود عبار همان و شماره صفحه ذكر مي شود مثالً :عبداللهي ،محمود .وحي در قرآن  ،قم :بوستان كتاب.1380:ص 46
 همان53 : -3اگر بالفاصله از كتاب دیگري از نویسنده استفاده شود ،از عبار «همو»  ،استفاده مي شود .سپس نام كتاب طبق ضوابط مي آید.
 -4اگر همان منبع با فاصله ارایه شود نام و نام خانوادگي نویسنده ،پيشين و شماره صفحه ذكر مي شود.
 -5نقل قول هاي مستقيم ،در گيومه قرار گيرد و در نقل قول غير مستقيم ،مطلب به گونه اي آورده شود كه ابتدا و انتهاي آن مشخص باشد و در پاورقي قبل از ارجاع
به آن منبع ،عبار «نک »:اضافه شود
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پيوست  1و :3پيوست روي جلد و صفحه عنوان فارسی

آرم دانشگاه
تيتر → 42دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
تيتر  →12دانشكده علوم قرآنی .....
تيتر  →44پروژه تحقيقاتی كارشناسی رشته
تيتر .....→44
تيتر →42موضوع:
تيتر..... → 42
تيتر →42استاد راهنما:
تيتر ....... →11
تيتر →42استاد مشاور( :درصورت وجود استاد مشاور )
تيتر ....... →11
تيتر →42نگارنده:
تيتر ....... →11
تيتر  .... →12ماه .13...............
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 -4عطف جلد:
عنوان
پايان نامه

نام ونام
خانوادگي

سال

پيوست  : 2تنظيمات سطور

3 Cm
اولين سطر

3 /5-4Cm

2 Cm
آخرين سطر

3 Cm

1/5 Cm
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