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مقدمه
هدف از تهيۀ اين دستورالعمل دستيابی به الگويی واحد ،جامع و مانع و نيز استاندارد براي تدوين و نگارش
پاياننامههاي کارشناسیارشد و رسالههاي دکتري دانشگاه شهيد بهشتی است.

معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه شهيد بهشتي
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الف) بخشهای پایاننامه/رساله و ترتيب آنها
پاياننامهها/رسالههاي دانشگاه شهيد بهشتی ،بايد شامل بخشهاي زير باشند و به ترتيب زير تهيه و تنظيم
شوند.
















صفحۀ بسماهلل
صفحۀ عنوان (پيوست )1
صفحه واگذاري حقوق معنوي به دانشگاه شهيد بهشتی (پيوست )2
صفحۀ تصويبنامۀ پاياننامه/رساله که به امضاي استادان راهنما ،مشاور(ان) ،داور(ان) و نيز ناظر
تحصيالت تکميلی رسيده است (فرم پيوست  3یا  4با امضای اصل هيئت داوران موردقبول است)
صفحۀ تقديم اثر (اختياري)
صفحۀ سپاسگزاري (اختياري)
صفحۀ تعهد به قانون حفظ طبع (پيوست )5
چکيدۀ فارسی در حداقل  300و حداکثر  800واژه ،شامل هدف پژوهش ،روش و محدوديت پژوهش،
يافتهها و نتيجهگيري به همراه  4تا  7واژۀ کليدي در انتهاي آن است .دقت شود در چکيده بايد از
ذکر فرمول ،شکل ،جدول و منابع خودداري شود .درواقع چکيده معرفی کنندۀ پاياننامه/رساله
است و الزم است گزيدهاي از همۀ بخشهاي اصلی را ارائه دهد .چکيده بايد عاري از کلیگويی و
ابهام باشد و به طور کامالً شفاف نحوۀ انجام پژوهش و يافتههاي پاياننامه/رساله را در اختيار
خواننده قرار دهد .ترجيحاً چکيده بيش از يک صفحه نباشد و درصورتیکه روش نوينی براي
نخستين بار ارائه میشود ،با جزئيات بيشتري تشريح شود.
فهرست مطالب :شامل عنوان اصلی و فرعی فصلها ،مراجع و عنوان پيوستها
فهرست جدولها (در صورت نياز)
فهرست شکلها (در صورت نياز)
فهرست نشانهها و کوتهنوشتها (در صورت نياز)
متن اصلی پاياننامه/رساله که معموالً شامل پنج فصل است -1 :مقدمه -2 ،پيشينۀ پژوهش-3 ،
مبانی نظري (و روش پژوهش در صورت نياز به توضيحات مبسوط متناسب با رشته) -4 ،تحليل
دادهها و  -5جمعبندي است( .بديهی است که اين نحوۀ فصلبندي پاياننامه/رساله برايرشتههايی
تدوينشده است که با اين شيوه سازگاري دارند .براي ساير رشتهها مطابق با ماهيت رشته و گروه
آموزشی و پژوهشی  ،واحد میتواند ساختاري تدوين و براي اجرا ابالغ نمايد).
مندرجات هر فصل بايد حاوي مطالب زير باشد:
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فصل اول :مقدمه

محتويات اين فصل بايد شمايی کلی از پژوهش را ارائه دهد و نقشۀ راه و شيوۀ انجام پژوهش را به
صورت شفاف مشخص نمايد .به اين ترتيب اين فصل شامل طرح مسئله ،پرسشها و در صورت
لزوم فرضيههاي پژوهش ،هدف پژوهش ،اهميت و جنبۀ نوآورانۀ پژوهش ،محدوديتهاي پژوهش و
روششناسی آن از قبيل نوع پژوهش ،منبع گردآوري دادهها ،جامعۀ آماري و معرفی نرمافزارها در
صورت لزوم است و طبق صالحديد میتوان برخی مفاهيم کليدي را در فصل اول با ارجاع به منابع
دقيق به صورت صريح و علمی تعريف کرد .در اين فصل بايد سعی شود موضوع پژوهش با زبانی
روشن ،ساده و جهت يافته به خواننده معرفی شود .مقدمه بايد خواننده جذاب باشد و اهميت
موضوع تحقيق را آشکار سازد .فصل اول مناسبترين قسمت براي معرفی نشانههاي اختصاري و
بعضی توضيحات کلی است ،توضيحاتی که شايد نتوان در مباحث ديگر به آنها پرداخت.
فصل دوم :پيشينۀ پژوهش

در اين فصل مطالعات مرتبط با حوزۀ پژوهش بهترتيب در قالب مطالعات خارجی و داخلی ارائه
میشوند .هدف اين فصل گردآوري آرا و نظرات صاحبنظران و نيز مشخص ساختن اشتراکات و
افتراقات ديدگاههاي مختلف در راستاي موضوع پژوهش است .بنابراين الزم است پژوهشگر با
دستهبندي دقيق اين مطالعات ،وجوه افتراق و اشتراک آنها را مشخص نمايد؛ به نحوي که کلياتی
از سابقۀ مطالعات مرتبط با پژوهش به صورت سازماندهی شده در اختيار خوانندگان قرار گيرد و
در صورت امکان پس از گردآوري منسجم پيشينۀ مرتبط با پژوهش ،به نقد مطالعات پيشين اشاره
کند و کاستیهاي آنها را بيان کند تا جنبۀ نوآورانه و نيز ضرورت پژوهش مربوط مشخص شود.
فصل سوم :مباني نظری

اين فصل شامل اطالعاتی است که بر پايۀ آن تحليل دادهها صورت میگيرد .دقت شود معرفی
کامل هر نظريه به صورت مبسوط در پاياننامه/رساله مقدور نيست ،بلکه بايد صرفاً به بخشی از
چارچوب نظري و مبانی علمی اشاره شود که با موضوع پژوهش ارتباط مستقيم دارد و به عنوان
ابزار تحليل در فصل بعدي مورد استفاده قرار میگيرد.
فصل چهارم :تحليل دادهها

اين فصل به بررسی دادهها و تحليل آنها اختصاص دارد و متناسب با رشته و موضوع پژوهش
ممکن است دربردارندۀ اطالعات آماري نيز باشد .درواقع اين فصل قلب پاياننامه/رساله است و
بخش عمدهاي از ارزيابی پاياننامه/رساله بر اساس مطالب اين فصل انجام میشود .اطالعات اين
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فصل بايد با نظم منطقی و انسجام متن و طبق چارچوب نظري مطرح شده در فصل سوم ،به طرز
قانعکنندهاي خواننده را به نتايج مورد نظر پژوهشگر رهنمون کند .اين فصل تماماً شامل يافتهها و
ماحصل مطالعات شخص پژوهشگر است .ترتيب و نحوۀ سازماندهی مطالب ،سبک نگارش روان،
صراحت و سادگی بيان مطلب به نحوي که خواننده را گامبهگام به دريافت نتيجۀ موردنظر هدايت
کند ،در غناي فصل چهارم و مقبوليت پاياننامه/رساله نقش بهسزايی دارد.
فصل پنجم :جمعبندی

همانگونه که از نام آن پيداست اين فصل نتايج و يافتههاي پژوهش را به صورت اجمالی و
جمعبندي شده ارائه میدهد و ممکن است پيشنهادهايی براي پژوهشهاي مرتبط آتی باشد.

نکته  :1الزم به ذکر است که تمامی فصول پنجگانۀ فوق با بخش مقدمه آغاز و با بخش خالصه
خاتمه میيابند .مقدمۀ هر فصل زمينۀ ورود به بحث همان فصل را مهيا میکند و خالصۀ پايان هر
فصل نيز در يک پاراگراف ،خالصهاي از مطالب مندرج از اين فصل و تجميع آنها را ارائه میدهد.










فهرست مراجع
پيوستها (در صورت وجود)
واژهنامه
نمايه (اختياري)
چکيدۀ انگليسی براي پاياننامه/رساله مطابق با چکيدۀ فارسی
چکيدۀ مبسوط انگليسی براي رسالۀ دکتري :اين چکيده در حداقل  3صفحه به همراه  4تا  7واژۀ
کليدي با نثر روان و مطابق با عرف دانشگاهی به زبان انگليسی نگارش میشود .الزم است در
چکيدۀ مبسوط انگليسی همۀ اطالعات مربوط به مقالههاي مستخرج از رساله (پذيرفته يا
منتشرشده يا ارسالشده براي چاپ) بيان شود .بديهی است در چکيدۀ مبسوط هر يک از
بخشهاي گفته شده در چکيدۀ معمول رسالهها با تفصيل بيشتري درج خواهند شد.
صفحۀ عنوان انگليسی (پيوست )6

ب) شيوۀ نگارش

-6-

نگارش پاياننامه/رساله بايد طبق شيوۀ مورد تأييد معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه شهيد بهشتی و بر
اساس قواعد و مشخصات تصريح شده در اين راهنما باشد .زبان همۀ پاياننامهها و رسالههاي دانشگاه فارسی
است و زبان ديگري پذيرفته نمیشود (مگر در مورد رشتههاي زبانهاي خارجی).
 .1کاغذ و چاپ :بايد همۀ متن پاياننامه/رساله روي کاغذ سفيد مرغوب پرينت گرفته شود .ابعاد
کاغذ ( 21×29/7کاغذ  )A4است .تمامی متن پاياننامه/رساله روي کاغذ دورو چاپ میشود .اما
پشت صفحههاي بسماهلل الرحمن الرحيم ،تصويبنامه ،تقديم اثر و سپاسگزاري بايد سفيد باشد.
شروع چکيده و فهرستها از صفحۀ فرد است و متن اصلی از صفحۀ ( 1سمت چپ) شروع میشود.
 .2نرمافزار و نوع قلم :براي نگارش پاياننامه بهتر است از نرمافزار  WORD 2010يا التک استفاده
شود .نوع قلم مورد استفاده  B Nazaninبا اندازۀ  12در سراسر متن اصلی يکدست است .اندازۀ قلم
در عنوان فصلها  16سياه ،در بخشها  13سياه و در زير بخشها  12سياه است .نوع قلم براي
تيترها (عنوان فصلها ،بخشها و زير بخشها) را میتوان با قلم متن متفاوت انتخاب کرد و در اين
صورت بايد قلم  B Titrانتخاب شود .کلمات التين در متن با قلم  Times New Romanاندازۀ 11
نوشته میشود .ترجيحاً تعداد سطرهاي يک صفحه از  28سطر بيشتر نباشد .عنوان هر فصل در
صفحهاي جداگانه در وسط صفحه با قلم  B Nazaninيا  B Titrبا اندازۀ  18درج شود.
 .3فاصلهگذاری و حاشيهبندی :فاصلۀ سطرها در سراسر پاياننامه/رساله برابر  1سانتیمتر است،
بدون فاصلۀ سطرها در چکيده که  1/5سانتیمتر است .در تمامی صفحات ،حاشيههاي باال و پايين
 3سانتیمتر و حاشيههاي چپ و راست  2/5سانتیمتر است .اين حاشيهبندي بايد در سراسر
پاياننامه/رساله رعايت شود .درصورتیکه اندازۀ شکلها يا جدولها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه-
ها باشد ،با کوچک کردن آنها يا با استفاده از کاغذ ( A3بهصورت تاخورده) اندازههاي حاشيه
رعايت شود .اولين خط پاراگرافها (بدون اولين خط بعد از عنوان) ،به صورت هماهنگ  5ميلیمتر
تورفتگی داشته باشد .دقت کنيد که اولين خط زير هر عنوان يا زير عنوان نبايد داراي تورفتگی
باشد و تورفتگی براي ساير پاراگرافها اعمال میشود .فاصلۀ قبل و بعد از پاراگرافها صفر باشد.
پس از پايان هر بخش و براي درج عنوان يا زيرعنوان جديد يک سطر فاصله درج شود و پسازآن
تيتر جديد ارائه شود.
 .4آیين نگاارش :روان و سلليس بلودن ملتن ،نداشلتن غللطهلاي تلايپی/اماليی و دسلتور زبلانی،
رعايت قواعلد نگلارش و عالئلم سلجاوندي ،اسلتفاده از گونلۀ نوشلتاري و رسلمی زبلان فارسلی و
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پرهيز از کلاربرد گونلۀ غيررسلمی و نيلز رعايلت فاصلله و نليمفاصلله از نکلات مهملی اسلت کله
بايللد در سراسللر پايللاننامه/رسللاله رعايللت شللود .پيچيللدهگللويی و نگللارش مللتن تحللت تللأثير
ترجملله و منطبللق بللا سللاختار زبللانهللاي خللارجی کلله سللبک نگللارش پايللاننامه/رسللاله را از
ساختار زبان فارسی دور میکنلد ،پذيرفتله نيسلت .ملتن پايلاننامه/رسلاله بلا جمللههلاي کوتلاه
و رسا تدوين شود ،زيرا پردازش جملالت سلاده و کوتلاه آسلانتلر اسلت .کلاربرد واژههلا و اعلداد
با خط انگليسلی/التين در ملتن فارسلی پايلاننامه/رسلاله نادرسلت اسلت .بايلد نلام فصللهلا يلا
بخشها کوتلاه باشلد و نبايلد بله زبلان انگليسلی يلا بله صلورت فرملول باشلد .هلمچنلين ميلان
جمللههللا و مطالللب پللاراگرافهللا بايللد انسللجام و ارتبللاط منطقللی برقللرار باشللد .بلله دانشللجويان
گرامللللی توصلللليه مللللیشللللود کلللله از فرهنللللگ اماليللللی سللللمت بلللله نشللللانی
 http://www.samt.ac.ir/uploads/farhangsamt.pdfاسلللتفاده کننلللد .در ضلللمن بلللراي اطلللالع
بيشللتر از رسللمالخللط فارسللی مللورد تأييللد فرهنگسللتان زبللان و ادب فارسللی مللیتللوان آنرا
بللللهصللللورت رايگللللان از وبگللللاه فرهنگسللللتان و زبللللان ادب فارسللللی بلللله نشللللانی:
 http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspxدريافلللت نملللود .هلللمچنلللين ملللیتلللوان از
کتابهاي راهنملاي ويلرايش و رسلمالخلط انتشلارات دانشلگاه شلهيد بهشلتی و غللط ننويسليم،
تللأليف ابوالحسللن نجفللی ،انتشللارات مرکللز نشللر دانشللگاهی اسللتفاده کللرد .در زيللر بلله برخللی از
اشللتباههللاي اماليللی و دسللتوري رايللج در پايللاننامللهها/رسللالههللا کلله الزم اسللت دانشللجويان
گرامی از آنها بپرهيزند اشاره شده است:

 از فعل «میباشد» و «میگردد» بهجاي «است» و «میشود» استفاده نشود؛

 پيشوند فعلی«مى» همواره از ريشۀ فعلی پس از خود جدا نوشته مىشود و بايد بين آن و کلمۀ بعد
يک نيمفاصله باشد نه يک فاصلۀ تمام (به طور مثال «می شود» نادرست و «میشود» صحيح است)؛
 کلمههاي مرکب که از چند جزء تشکيلشدهاند در بيشتر موارد بايد جدا و با نيمفاصله نوشته شوند
(مانند «بطوريکه» که الزم است بهصورت «به طوري که» نوشته شود)؛
 در نگارش جملۀ معترضه در داخل جملهاي ديگر ،نشانهي مفعول بیواسطه «را» در کمترين فاصلۀ
ممکن با مفعول و حتماً قبل ازجملۀ معترضه قرار گيرد؛ به طور مثال ننويسيد «او کتابهاي جديدي
که خريده بود را به کتابخانه تحويل داد» بلکه بنويسيد «او کتابهاي جديدي را که خريده بود ،به
کتابخانه تحويل داد»؛
 متن پاياننامه /رساله بايد يکدست باشد .به عنوان مثال در همه جاي پاياننامه /رساله يا بايد از کوتاه
شدۀ ي يعنی «ء» و يا از «ي» استفاده شود؛
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 براي نگارش کلمات دوجزئی حتماً از نيمفاصله استفاده شود؛ به طور مثال ننويسيد «هيچ کدام »
بلکه بنويسيد «هيچکدام».
 .5عالئم سجاوندی :استفاده از نشانههاي سجاوندي مانند ويرگول ،نقطه و  ...به حد مورد نياز و براي
برطرف کردن ابهام است ،بنابراين از افراط در به کارگيري اين نشانهها خودداري شود .پايان هر
جمله با نقطه مشخص شود و نمیتوان بالفاصله پس از نقطه «و» قرارداد .دقت شود ،ميان عالمت
سجاوندي و واژۀ قبل از آن به هيچ عنوان فاصله وجود ندارد ولی ميان عالمت سجاوندي و واژۀ
پسازآن الزاماً يکفاصله وجود دارد؛ به عنوان نمونه در انتهاي جمله ،بالفاصله پس از آخرين حرف
جمله ،نقطه قرار میگيرد و پس از درج يک فاصله ،اولين حرف جملۀ بعدي نوشته میشود .صرفاً
در مورد عالئم سجاوندي دوجزئی مانند کمانک و قالب (کروشه) وضعيت متفاوت است؛ يعنی ميان
هالل اول کمانک/قالب و اولين حرف نوشتاري هيچ فاصلهاي وجود ندارد و به اين ترتيب ميان
آخرين حرف و هالل دوم کمانک/قالب نيز فاصله درج نمیشود ،اما پس از بستن کمانک با درج
يکفاصله ،حرف بعدي نوشته میشود؛ مانند :رسالۀ دکتري (تز) بايد ...
 .6شمارهگذاری :شمارۀ صفحههاي آغازين يعنی از ابتداي پاياننامه/رساله تا شروع متن اصلی ،با
حروف ابجد شمارهگذاري میشوند و از آغاز متن اصلی تا انتهاي پاياننامه/رساله ،شمارهگذاري به
صورت عددي است .دقت کنيد اولين صفحۀ هر فصل ،يعنی صفحۀ عنوان ،بدون شماره تايپ
میشود ،اما در شمارش تعداد صفحات محسوب میشود .شمارهگذاري صفحات شامل صفحههاي
حاوي شکل ،جدول ،منابع و پيوست نيز میشود .بخشها و زيربخشها با عدد شمارهگذاري می-
شوند ،به طوري که از سمت راست به چپ ،ابتدا شمارۀ فصل و پس از آن بهترتيب شمارۀ بخش و
زيربخش ذکر میشود؛ مانند:
 4-2-3که بيانگر زير بخش  4از بخش  2در فصل  3است.
ترجيح بر آن است که اين شمارهگذاري از سه قسمت تجاوز نکند ،اما در صورت ضرورت صرفاً
طبقهبندي تا  4مرحله مجاز است؛ مانند:
 1-4-2-3که بيانگر مبحث  1از زير بخش  4از بخش  2در فصل  3است.
 .7جدولها و شکلها :تمامی شکلها (تصوير ،نمودار ،منحنی) و جدولها بايد باکيفيت مناسب
تهيه شوند ،به گونهاي که همۀ نسخههاي چاپشده از آنها وضوح کافی و مناسب داشته باشند.
همۀ تصويرها ،نمودارها و منحنیها در متن پاياننامه/رساله با عنوان شکل نامگذاري میشوند.
شکلها و جدولها بايد به ترتيب آمدن در هر فصل شمارهگذاري شوند؛ مثالً براي جدولهاي فصل
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 ،2بهترتيب جدول  1.2و  2.2و… ،براي جدولهاي فصل  ،3بهترتيب جدول  1.3و  2.3و… ذکر
شود .اين شيوۀ شمارهگذاري براي شکلها نيز رعايت میشود .شماره و شرح جدول در باالي آن و
شماره و شرح شکل در زير آن قرار میگيرد .شرح شکل و جدول بايد موجز و روشن باشد .چنانچه
جدول يا شکلی از منبعی اخذ شده باشد ،ذکر منبع ضروري است و در شرح جدول يا شکل به آن
اشاره میشود .همچنين الزم است به همۀ شکلها و جدولها در متن ارجاع دادهشده باشد.
 .8زیرنویس :هر آنچه در پاي صفحه قرار گيرد و با متن رابطه داشته باشد زيرنويس محسوب می-
شود .به عبارتی ،اگر جمله ،عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد ،توضيح به صورت
زيرنويس در همان صفحه ارائه میشود .شمارۀ زيرنويس را در متن "عدد تک" میگويند که با
قلمريز در باال و سمت چپ آن تايپ میشود و در زيرنويس ،توضيح مربوط به آن شماره ارائه می-
شود .اندازۀ قلم زيرنويس دو درجه از قلم متن اصلی ريزتر است ،يعنی با قلم  B Nazaninاندازۀ
 10تايپ میشود .معموالً امالي انگليسی اسامی خاص و يا معادل اصطالحات تخصصی نيز در
زيرنويس ارائه میشود .شمارهگذاري زيرنويسهاي متن نبايد ،پيوسته باشد ،بلکه بايد در هر صفحه
از شمارۀ  1آغاز شود .همچنين زيرنويسها به صورت دوستونی تنظيم شوند.
 .9ذکر واژههای خارجي در متن فارسي :همۀ نامهاي خارجی در متن به خط فارسی و در
زيرنويس (يا در نامنامه) به صورت انگليسی با قلم  Times New Romanاندازۀ  10نوشته می-
شوند .براي دسترسی به تلفظ صحيح نام نويسندگان و دانشمندان خارجی ،میتوان به وبگاهها و
فرهنگ لغتهاي زير مراجعه کرد:
 www.wiktionary.org
 www.pronouncenames.com
 Merriam-Webster’s Biographical Dictionary
 فرهنگ تلفظ نامهاي خاص ،نوشتۀ فريبرز مجيدي از انتشارات فرهنگ معاصر
 .11اصول ریاضينویسي
 روابط ریاضي و فرمولها :فرمولها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبی که در متن آمده ،با
عدد درون کمانک (پرانتز) شمارهگذاري میشوند؛ به اين صورت که از راست به چپ بهترتيب ابتدا
شمارۀ فصل مربوط و سپس شمارۀ رابطه يا فرمول ذکر میشود؛ مانند:
( )5-3که بيانگر فرمول پنجم در فصل سوم است.
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 عبارتهاي رياضی داخل متن و در جملۀ (فارسی) را از راست به چپ بنويسيد و با ويرگول از هم
جدا کنيد .مثالً بنويسيد  𝑥𝑛 ، ... ،𝑥2 ،𝑥1البته اگر آن را به صورت سطر مستقل مینويسيد بايد از
چپ به راست بنويسيد و با کاما از هم جدا کنيد ،مانند𝑥1 , 𝑥2 , ... ,𝑥𝑛 :
 نبايد قسمتی از يک فرمول کوتاه در انتهاي خط شکسته شده باشد و در سطر ديگري باشد .در ضمن
فرمولها يا جملهها نبايد از خط بيرون بزنند.
 سعی شود بالفاصله بعد از نقطه يا کاما ،فرمول يا نماد رياضی نوشته نشود.
 عددهاي يکرقمی داخل متن الزم است با حروف نوشته شوند.

 پس از عالمتهاي " =  " > , <,فعل قرار ندهيد .فعل در خود اين رابطه مستتر است .يعنی
ننويسيد  a=bاست و بنويسيد .a=b
 .11نحوۀ ارجاع در متن و مراجع :براي مستند کردن مطلب ،رعايت امانت و آگاهی خواننده الزم است در
متن به همۀ منابعی که از آنها استفاده شده است ،اشاره شود .همه جا وقتی مطلبی از خود شما نيست و از
ديگران نقلقول کردهايد ،ارجاع دهيد .انجام ندادن آن در حد تصرف در حق ديگران ،بدون اقرار به مالکيت
آنهاست ،چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبی نقل شود ،بالفاصله پس از پايان جمله ،به مرجع آن درون
کمانک (پرانتز) به يکی از سه روش زير اشاره شود:

 بهترتيب نام خانوادگی نويسنده ،سال اثر و شمارۀ صفحه قيد میشود .در اين روش ميان نام-
خانوادگی نويسنده و سال اثر عالمت ويرگول و در صورت ذکر شمارۀ صفحه بين سال اثر و
شمارۀ صفحه نيز عالمت دونقطه قرار میگيرد؛ مانند( :تيلور .)110 :2005 ،اگر براي ارجاع به
يک مطلب از بيش از يک منبع استفاده میشود ،مرز ميان منابع مختلف درون کمانک با نقطه-
ويرگول مشخص میشود؛ مانند( :تيلور110 :2005 ،؛ تامپسون .)14 :2007 ،اگر اين سبک
ارجاع دهی مورد استفاده قرار گيرد ،در فهرست مراجع ،مراجع به ترتيب حروف الفباي نام-
خانوادگی نويسندۀ اول هر اثر ،فهرست میشود.
 مراجع به ترتيبی که در متن ذکرشدهاند ،شمارهگذاري میشوند و در صورت لزوم شمارۀ صفحه
نيز بعد از دونقطه قرار میگيرد؛ مانند ( .)128 :11اگر اين سبک ارجاع دهی مورد استفاده قرار
گيرد ،براي تهيۀ فهرستمراجع و منابع به ترتيب شمارههايی که در متن آمدهاند ،تنظيم
میشوند.

 مراجع به ترتيب حروف الفباي نويسندگان در فهرستمراجع ذکر میشوند و در متن بر حسب
شمارههاي فهرست مراجع به آنها ارجاع داده میشود.
 الزم است تنظيم فهرست مراجع طبق نظر گروه علمی مربوط براي همۀ آثار اعم از مقاله ،کتاب،رسالههاي دکتري ،مجموعه مقالههاي همايشها و کنفرانسها ،به صورت يکدست مطابق با يکی از
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شيوههاي معروف و شناختهشده از قبيل APA Style, Harvard Style, Vancouver Style
باشد.
 تدوين "کتابنامه" به عنوان مجموعۀ کاملی از کتابها و مقالههايی که به موضوع پاياننامه /رسالهمربوط میشوند ضروري نيست .اگر در فهرست مراجع به منبعی ارجاع میدهيد بايد آن منبع را
شاهد و در اختيار داشته باشيد .در حالت خيلی استثنايی( به عنوان مثال زمانی که مرجع قديمی
است و دسترسی به آن وجود ندارد) بايد جملۀ ارجاع شده در [ 𝑥] را در فهرست مراجع و آخر آن
منبع اضافه کنيد.
 فقط فهرست مقالهها و کتابهايی را در پاياننامه /رساله به عنوان مراجع بياوريد که از آنها استفادهکردهايد و در متن به آنها ارجاع دادهايد.
 .12مشخصات تعداد صفحهها و جلد پایاننامه/رساله:

 تعداد صفحههاي پاياننامه بايد حداکثر  75برگ ( 150صفحه) و رساله حداکثر  100برگ (200
صفحه) باشد.
 جنس جلد از مقوا باضخامت  2تا  3ميلیمتر باروکش چرم مصنوعی (گالينگور) باشد.
 قطع جلد  0.5سانتیمتر بزرگتر از قطع کاغذ باشد.

 نوشتههاي رو و پشت جلد بهصورت زرکوب چاپ شود.

 در قسمت عطف جلد ،نشان (آرم) دانشگاه ،نام پاياننامه/رساله ،نام نويسنده و سال آن زرکوب
میشود.
 رنگ جلد پاياننامههاي کارشناسی ارشد ،زرشکی و رسالههاي دکتري سرمهاي است.
 .13مشخصات عنوان پایاننامه/رساله:

 عنوان پاياننامه/رساله بايد ضمن رسا بودن مختصر باشد.
 پاياننامه/رساله بيش از يک عنوان نمیتواند داشته باشد.

 عنوان تصويبشده با عنوان درجشده در پاياننامه/رساله بايد عيناً يکی باشد و در صورتیکه در حين
انجام پژوهش بنا به صالحديد استاد(ان) راهنما و مشاور ،عنوان مصوب براي پاياننامه/رساله مناسب
و گويا نبود ،الزم است طبق درخواست کتبی به معاونت پژوهشی و آموزش دانشکده ،نسبت به تغيير
عنوان موجود و تصويب عنوان جديد اقدام شود ،در غير اين صورت امکان تغيير عنوان وجود نخواهد
داشت.
رعایت تمامي موارد فوق از شرایط ضروری احراز کفایت دستاوردهای پایاننامه/رساله و صدور
مجوز دفاع است.
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ج) مشخصات نسخۀ الکترونيکي پایاننامه/رساله:
دانشجو موظف است عالوه بر تهيۀ نسخۀ چاپی پاياننامه/رساله براي استاد(ان) راهنما و مشاور(ان) و نيز گروه
مربوط و کتابخانۀ دانشکدۀ مربوط در صورت تقاضا ،يک نسخۀ الکترونيکی ( )CDشامل متن کامل پايان-
نامه/رساله ،عيناً منطبق با نسخۀ چاپی نهايی که هيئت داوران آن را تأييد کردهاند ،در قالب يک فايل کامل
در فرمت  PDFو  wordيا التک به دانشگاه تحويل دهد .همچنين الزم است فايلها به صورت زير نامگذاري
شوند:
NameLastnameYear.FileExtension
د) پيوستها
پيوست  :1صفحۀ عنوان فارسی و روي جلد
پيوست  :2صفحۀ واگذاري حقوق معنوي اثر به دانشگاه
پيوست  : 3صفحۀ تصويبنامۀ پاياننامه کارشناسی ارشد
پيوست  :4صفحۀ تصويبنامۀ رسالۀ دکتري
پيوست  :5تعهد قانون حفظ طبع
پيوست  : 6صفحۀ عنوان انگليسی
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پيوست  :1صفحۀ عنوان فارسي و روی جلد

دانشگاه شهيد بهشتي
نام واحد (دانشکده یا پژوهشکده)

نام گروه
پایاننامۀ کارشناسيارشد/رسالۀ دکتری )(B Nazanin Bold 18

عنوان)(B Nazanin Bold 15

(عنوان پایاننامه/رساله در اینجا

نوشته شود)Titr Bold 15

پژوهشگر)(B Nazanin Bold 15

(نام کامل نویسنده در اینجا نوشته
استاد(ان)

شود) )(B Nazanin Bold 13

راهنما )(B Nazanin Bold 15

(نام کامل استاد(ان) راهنما در اینجا نوشته شود)
استاد(ان)

)(B Nazanin Bold 13

مشاور )(B Nazanin Bold 15

(نام کامل استاد(ان) مشاور در اینجا

نوشته شود) )(B Nazanin Bold 13

ماه و سال (به صورت  ...ماه )13...

)(B Nazanin Bold 13

مثالً بهمنماه 1394
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پيوست  :2صفحۀ واگذاري حقوق به دانشگاه

کليۀ حقوق مادی و معنوی مترتب بر دستاوردهای مطالعات ،ابتکارات و نوآوریهای
منتج از این اثر متعلق به دانشگاه شهيد بهشتي است و دانشجو موظف به رعایت
آیيننامه و منشور اخالق در پژوهش برای ارائه یا چاپ مطالب مستخرج از این اثر
است .نقل مطالب با ذکر مأخذ آزاد است.
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پيوست  :3صفحۀ تصویبنامۀ پایاننامۀ کارشناسيارشد

صورتجلسۀ دفاع از پایاننامۀ دانشجویان دورۀ کارشناسيارشد
بازگشت به مجوز شمارۀ  .................................مورخ  .................................جلسۀ هيئلتداوران ،ارزيلابی پايلانناملۀ
خانم /آقلاي  ...........................................بله شلماره شناسلنامۀ  .................................صلادره از ....................................
دانشجوي دورۀ کارشناسیارشد رشتۀ ........................
با عنوان :

به راهنمايی :
طبق دعوت قبلی در تاريخ
تصويب شد.
و درجۀ

تشکيل شد و بر اساس رأي هيئت داوري پاياننامۀ مزبور با نمرۀ

غيرقابل قبول ) .2 (13،99-0قابل قبول ( .3 )15،99-14خوب ( .4 )17،99-16بسيارخوب ( .5 )18،99-18عالی ()20-19

سمت در پاياننامه

نام و نامخانوادگی

مرتبۀ علمی

نام دانشگاه

امضاء

 .1استاد راهنما:
 .2استاد مشاور:
 .3داور :1
 .4داور :2
 .5نمايندۀ تحصيالت تکميلی:
 .6مدير گروه:

تذکر :اين صورتجلسه صرفاً مبين نتيجۀ جلسۀ دفاع بوده و فاقد ارزش گواهی فراغت از تحصيل است.
بنابراين ارائه و يا پذيرش آن به عنوان گواهی فراغت از تحصيل هيچگونه وجاهت قانونی ندارد.
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پيوست  :4صفحۀ تصویبنامۀ رسالۀ دکتری
صورتجلسۀ دفاع از رسالۀ دانشجویان دورۀ دکتری
بازگشت به مجوز شمارۀ  .................................مورخ  ...................................جلسۀ هيئتداوران ،ارزيابی رسالۀ خانم/
آقلللاي  ...........................................بللله شلللمارۀ شناسلللنامۀ  .................................صلللادره از ....................................
دانشجوي دورۀ دکتري رشتۀ ........................
با عنوان :

به راهنمايی :
تشکيل شد و بر اساس رأي هيئت داوري رسالۀ مزبور با نمرۀ
طبق دعوت قبلی در تاريخ
تصويب شد.
و درجۀ
 .1غيرقابل قبول ) .2 (15،99-0خلوب -قابلل قبلول ( .3 )16،99-16خلوب ( .4 )17،99-17بسليارخوب ( .5 )18،99-18علالی
( .6 )19،99-19عالی -ممتاز()20-20

سمت در پاياننامه

نام و نامخانوادگی

مرتبۀ علمی

نام دانشگاه

امضاء

 .1استاد راهنما:
 .2استاد مشاور:
 .3داور :1
 .4داور :2
 .5داور :3
 .6داور :4
 .7نمايندۀ تحصيالت تکميلی:
 .8مدير گروه:

تذکر :اين صورتجلسه صرفاً مبين نتيجۀ جلسۀ دفاع بوده و فاقد ارزش گواهی فراغت از تحصيل است .بنابراين
ارائه و يا پذيرش آن به عنوان گواهی فراغت از تحصيل هيچگونه وجاهت قانونی ندارد.
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پيوست :5تعهد قانون حفظ طبع

نام و نام خانوادگی:
عنوان پاياننامه/رساله:
استاد/استادان راهنما:

اینجانب ........تهيهکنندۀ پایاننامه کارشناسيارشد/رساله دکتری حاضر ،خود را ملزم به حفظ امانتداری و
قدرداني از زحمات سایر محققان و نویسندگان بنا بر قانون حفظ طبع ميدانم .بدینوسيله اعالم مينمایم که
مسئوليت کليۀ مطالب درج شده با اینجانب است .در صورت استفاده از شکلها ،جدولها و مطالب سایر منابع،
بالفاصله مرجع آن ذکرشده و سایر مطالب از کار تحقيقاتي اینجانب استخراج شده است و امانتداری را به صورت
کامل رعایت نمودهام .درصورتيکه خالف این مطلب ثابت شود ،مسئوليت کليۀ عواقب قانوني با شخص اینجانب

است.

نام و نام خانوادگی دانشجو:
امضاء و تاريخ:
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 صفحۀ عنوان انگليسي:6 پيوست

Shahid Beheshti University (Times New Roman Bold 12)
Faculty of …………………. (Times New Roman Bold 11)
Department of ……………. (Times New Roman Bold 10)

PhD/MSc/MA Thesis
(Times New Roman Bold14)

Title of the Thesis
(Times New Roman Bold 15)

By: (Times New Roman Bold 14)
Author’s Name (Times New Roman Bold 13)

Supervisor: (Times New Roman Bold 14)
Supervisor’s Name (Times New Roman Bold 13)
Advisor: (Times New Roman Bold14)
Advisor’s Name (Times New Roman Bold 13)

(Month and Year) (Times New Roman Bold 11)
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