دانشکده علوم قرآن و حدیث عالمه مجلسی (ره) اصفهان
«معاونت آموزشی و پژوهشی»

شیوهنامه تدوین پایاننامه دوره کارشناسی ارشد

1

فهرست مطالب
 .1ساختـار پایاننامـة کارشناسـی ارشـد
 1.1کلیات:

3

 1.1قرار گرفتن صفحات پایاننامه:

3

1.2.1

عنوان فارسی:

4

1.2.2

بسماهلل الرحمن الرحیم:

4

1.2.3

متن «تمام حقوق این اثر متعلق به دانشکده علوم حدیث است»:

4

1.2.4

تصویر برگه ارزیابی پایاننامه:

4

1.1.1

تقدیم:

4

1.1.1

سپاسگزاري:

4

1.2.7

چکیده فارسی به همراه کلید واژه:

4

1.2.8

فهرست مطالب:

5

1.2.9

مقدمه:

5

1.2.10

متن اصلی:

6

1.1.11

نتایج پایانی و پیشنهادها:

6

1.2.12

فهرست منابع:

6

1.1.11

نمایهها:

7

 .1شیوهنامة ویرایش فنّی متون فارسی
 1.1قوانین عمومی:

8

 2.2عنوان و پاراگراف:

11

 2.3نقل قول:

11

 1.2جدولها و شکلها:

11

 1.1پانوشت:

12

 2.6ذکر اعداد در متن:

14

 1.2پیوستها:

14

2

1ـ ساختـار پایاننامـة کارشناسـی ارشـد
 1.1کلیات:
 -1پاياننامه با نرم افزار  wordحروفچيني و از ابتدای فهرست مطالب به صورت پشت و رو ،تنظيم و
صفحهآرايي گردد.
 -2پاياننامه به زبان فارسي و امالی واژهها ،مطابق مصوبههای فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي باشد.
تب صره :1در صووورت تيايد دانشووهو به تدويي پاياننامه به زباني غير از فارسووي ،تيييد بت ي مدير گروه و شووورای
آموزشي و پژوهشي ،ق د از تكييد طرح تفصيلي پاياننامه الزامي است.
 -3پاياننامه بايد مطابق شيوهنامه ويرايش و نگارش متون فارسي و عربي (مصوب شورای آموزشي و پژوهشي) باشد.

 -4از باغذ ( A4ترجيحاً 07گرمي) سفيد و يكنواخت استفاده شود.

 -5حهم پايان نامه بارشناسي ارشد ،حداقد  177صفحه و حدابثر 277صفحه ميباشد.
تبصره :1در موارد استثنايي با تشخيص استاد راهنيا و تيييد مدير گروه ،سقف صفحات قابد افزايش است.
 1.1قرار گرفتن صفحات پایاننامه:
صفحات پاياننامههای تحويلي به امور پاياننامهها بايد به ترتيب ذيد تنظيم گردد.
 .1عنوان فارسي (پيوست )1؛
 .2بسم اهلل الرحيي الرحيم؛
 .3تعهدنامه اصالت پاياننامه و متي «تيام حقوق ايي اثر متعلق به دانشكده علوم قرآن و حديث عالمه مهلسي ره است»؛
 .4تصوير برگه ارزيابي پاياننامه؛
 .5تقديم (اختياری)؛
 .6سپاسگزاری (اختياری)؛
 .0چكيده فارسي و بليد واژهها
 .8فهرست مطالب؛
 .9مقدمه (اختياری)؛
 .17متي اصلي؛
 .11نتايج و پاياني؛
 .12ضيائم (در صورت وجود)؛
 .13فهرست منابع (بتابنامه)؛
 .14نيايهها (اختياری)؛
 .15چكيده انگليسي به هيراه بليد واژه؛
 .16عنوان انگليسي (پيوست)3؛

3

1.1.1
-1

عنوان فارسی:

بر روی صفحة عنوان ،آرم دانشكده ،نام دانشكده علوم حديث و ع ارت «پايان نامه بارشناسي ارشد» و ذيد
آن «رشوووتة  »...و پس از آن گرايش مربوط ،در قسووويت فوقاني قيد ميگردد .در سوووطرهای بعدی ،عنوان
پاياننامه ،نام استاد راهنيا ،نام استاد مشاور ،نام دانشهو ،سال و ماه دفاع درج ميگردد( .پيوست)1

-2

صفحه عنوان بدون بادر و تزئينات ،به شكد ساده صفحه آرايي گردد.

 1.1.1بسماهلل الرحمن الرحیم:

به صورت وسط چيي و در وسط صفحه درج گردد.
 1.1.1متن «تمام حقوق این اثر متعلق به دانشکده علوم حدیث است»:

با قلم  m mitraبا فونت  18در وسط صفحه درج گردد.
 1.1.2تصویر برگه ارزیابی پایاننامه:

تصويب نامه بعد از دفاع توسط امور پاياننامهها ارائه ميگردد.
 1.1.1تقدیم:

در ايي صفحه ،دان شهو تحقيق خود را به فرد يا افرادی به برای آنها احترام ويژه قائد ا ست ،تقديم ميبند .ايي
صفحه اختياری است.
 1.1.1سپاسگزاري:

در ايي صفحه دان شهو از ا ستادان خود به ويژه ا ستادان راهنيا و م شاور و مرابز عليي و غير عليي مختلف و به
طور بلي هر شخص حقيقي يا حقوقي به در تدويي و نگارش تحقيق از هيكاری و خدمات وی ،بهرهمند شده
است ،سپاسگزاری ميبند .ايي صفحه نيز اختياری است.
 1.1.2چکیده فارسی به همراه کلید واژه:
-1

چكيده بايد مشتيد بر مطالب زير باشد :بيان موضوع در يك جيله ،هدف تحقيق ،دامنه تحقيق ،نوع منابع
مورد استفاده ،عناويي موضوعات و فشردهای از م احث ،نتايج تحقيق ،واژگان بليدی مهم (بليد واژهها)

 -2به طور بلي چكيده ،شامد نكات بليدی پاياننامه وپاسخگوی دو پرسش ميباشد -1 :مسئله چيست؟ - 2
پاسخ بدام است؟
-3

در چكيده حتي االمكان از بليات و ع اراتي استفاده شود به ماهيت ،محتوا و گزارش را به طور روشي بيان
نيايد و منعكس بننده اصد موضوع باشد.

-4

در چكيده بر روی اطالعات تازه ،اصطالحات جديد ،نظريهها و فرضيهها ،نتايج و پيشنهادات تيبيد شود.
4

-5

الزم است چكيده به تيييد استاد راهنيا برسد.

-6

ويرايش ادبي و محتوايي ،نداشتي غلط اماليي يا دستور زبان و رعايت دقت و تسلسد در روند نگارش چكيده
الزامي است.

-7

در چكيده از ذبر منابع و درج مشخصات مربوط به پاياننامه خودداری ميگردد.

-8

عالوه بر چكيده فارسي ،برگردان آن به زبان عربي و انگليسي نيز ضروری است به در آخر تحقيق ميآيد.

-9

مقصود از بليد واژه ،واژه بليدی بحث نيست ،بلكه مقصود واژههايي است به در تحقيق به صورت معتنابه از
آنها بحث ميشود و در چكيده بيشتر نقش فهرست بحث را ايفا ميبند و معيوال از  3تا  0بليه استقراء شود.

 1.1.1فهرست مطالب:
-1

در فهرست مطالب ،عناويي صفحات اوليه پاياننامه (تقدير ،تقديم ،چكيده و )...ذبر نييشود.

-2

عناويي ذبر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناويي خود متي مطابقت بند.

-3

مراجع ،ضيائم ،جداول ،عالئم اختصاری(در صورت نياز) به به دن ال متي اصلي پاياننامه قرار ميگيرد به
ترتيب و با تيتری مهزا از فصول در فهرست مطالب آورده ميشود.

-4

عناويي بخشها ،فصول و زيرفصد ،با ذبر شياره صفحه شروع و عنوان مربوطه در فهرست آورده شود.

 1.1.1مقدمه:
-1

در مقدمه مقاله بايد ابتدا تعريف مختصری از موضوع عرضه شود؛ سپس گزارش مهيلي از م احثي به در مقاله
ميآيد ،انعكاس يابد؛ آنگاه به پيشينة موضوع مقاله اشاره و نشان داده شود به به نتايج تحقيقات گذشتگان توجه شده
است و نيز موضوعي به در ايي مقاله مورد بحث قرار مي گيرد ،گذشتگان به طور بلي يا به نحو مفصد و متقي بدان
نپرداختهاند؛ لذا در خور بحث است .پس از آن بايد به اهييت بحث از آن و فوايدی به بر نتيهة آن مترتب ميشود،
اشاره شود .چنانچه از روش تحقيق ويژهای در مقاله استفاده شده است به خوانندگان به آن آشنايي بامد ندارند،
بايد در مقدمه معرفي شود.

-2

در پايان ضروری است چنانچه مصطلحات م هم يا چند پهلويي در متي مقاله آمده است يا پيش فرض هايي به
نويسنده اختصاصا برای خود برگزيده و اساس بحث قرار داده است ،تعريف و مشخص شود.

-3

در مقدمه بايد سعي شود به نهايت اختصار رعايت گردد و حدابثر از يك سوم حهم مقاله تهاوز نكند.
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 1.1.11متن اصلی:
فصل اول :کلیات و مفاهیم
الف) کلیات
.1

هدف از تدويي فصد بليات بيان م احثي است به در طرح تحقيق آمده است ايي م احث شامد مطالب ذيد
ميباشد:
 oبيان مسئله؛
 oاهييت و ضرورت؛
 oسئواالت تحقيق؛
 oفرضيات تحقيق (در صورت لزوم)؛
 oپيشينه تحقيق؛

ب) مفاهیم

در ايي فصد م احث مقدماتي و مفاهيم اوليه به برای روشي شدن بحث و ق د از ورود به اصد موضوع مورد
نياز است ،ميآيد.
فصل دوم و سوم و  : ...بدنه اصلی تحقیق

 1.1.11نتایج پایانی و پیشنهادها:
 1.1.11فهرست منابع:
-1

در فهرست منابع به ترتيب ،منابع فارسي ،عربي و انگليسي و  ...ذبر ميشود.

-2

بليه منابعي به در متي ذبر شدهاند ،بايد در فهرست منابع با مشخصات بامد آورده شود.

-3

بتابنامه به ترتيب حروف الف ا تنظيم شود.

الف) کتاب

1و نام پديدآورنده /پديدآورندگان
2و عنوان اثر (ايتاليك)
3و نام مترجم ،مصحّح و محقق (اگر اثر ترجيه ،تصحيح يا تحقيق شده باشد).
4و نوبت چاپ
5و نام ناشر
6و محد و تاريخ نشر
1و اگر پديدآورندگان چند نفر باشند ،در مورد اوّلي ابتدا نام خانوادگي سپس نام بوچك و در مورد ديگران ابتدا
نام بوچك سپس نام خانوادگي ذبر ميشود.
6

تبصره :هرگاه تعداد پديدآورندگان زياد باشد ،به جای نام بردن تك تك آنها ،پس از مورد اوّل ع ارت «و ديگران»
ميآيد.
2و نام پديدآورنده بدون القاب درج ميشود ،مگر آنكه پديدآورنده به لقبْ شهرت عام داشته باشد.
3و هرگاه پديدآورنده نهاد يا سازماني باشد ،نام آن در مشخصات به عنوان پديدآورنده ميآيد.
4و اگر اثر منسوب به شخصي باشد ،ايي نس ت قيد ميشود.
5و اگر اثر نسخة خطي باشد ،مشخص ميشود به نسخه متعلّق به بيست يا در بها محفوظ است.
6و اگر نوع چاپ سنگي يا افست باشد ،بايد مشخص شود.
0و نوبت چاپ يا ويرايش اثر ،اگر چاپ و ويرايش اوّل ن اشد ،در مشخصات بتابشناسي اثر ذبر ميشود.
ب) مقاله

1و نام نويسنده
2و نام خانوادگي نويسنده
3و عنوان مقاله (داخد گيومه)
4و نام نشرية ادواری يا بتاب
5و نام مترجم (اگر اثر ترجيه باشد)
6و شياره ،دوره يا سال يا جلد
0و شيارۀ صفحات (صفحة آغازی و صفحة پاياني)
تبصره :اگر مقالهای در بيش از يك شياره از مهلّه منتشر شده باشد ،شيارههای صفحات در هر يك از آنها جداگانه
ذبر ميشود.
ج) مجالت ،پایاننامهها و سایتها
 1.1.11نمایهها:

نيايهها شامد:
الف) فهرست آيات
ب) فهرست احاديث
ج) فهرست اشعار و امثال
د) نيايه اعالم
هو) نيايه واژگان.
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 .1شیوهنامة ویرایش فنّی متون فارسی
 1.1قوانین عمومی:
1ـ حاشوويه سوويت راسووت و سوويت چن و پاييي و بااليي صووفحات  2.5سووانتيمتر و فاصووله بيي خطوط 1.35
سانتيمتر و بيي خطوط پانوشت  1سانتيمتر باشد.
2ـ تعداد سطرها در هر صفحه  24سطر در صفحه باشد.

3ـ برای تاين متون فارسي حتياً از قلم  ( B LOTUSبي لوتوس) استفاده شود.
4ـ برای تاين متون عربي حتياً از قلم  Arabic typesittingاستفاده شود.

5ـ برای تاين متون انگليسي حتياً از قلم  Times New Romanاستفاده شود.
6ـ اندازۀ قلم در هر نوشتار تابع قوانيي زير است:
عبارت

اندازه فونت

عبارت

اندازه فونت

متي درس پاياننامه يا رسالهفونت

B LOTUS14

پاورقي

B LOTUS12

عناويي اصلي

B Zar 16

عناويي فرعي

B Zar14

7ـ درج شيارۀ صفحه در پاييي به صورت وسط چيي صفحات الزامي است .
8ـ بليات مستقد بايد از يكديگر يك فاصله ( )spaceداشته باشند.

9ـ اجزای عناويي بتابهای عربي به از دو بليه يا بي شتر ت شكيد شدهاند با يك فا صله ( )spaceاز هم نو شته
ميشوند؛ مانند :تحف العقول ،بحار االنوار.

11ـ نام بتاب و مهلّه به صورت ايتاليك نوشته ميشود و نام مقاله داخد گيومه قرار ميگيرد.
11ـ عالمتهای «« ،»،؛»« ،؟» »:« ،».« ،»!« ،به بلية پيش از خود ميچسووو ند و از بلية پس از خود يك فاصوووله

( )spaceدارند.

12ـ ع ارت داخد گيومه ،پرانتز و قالب بايد به آنها بچسوو د و ع ارت بيروني بايد از آنها يك فاصووله داشووته
باشد.
13ـ آيات قرآن بايد حتياً داخد پرانتزهای مخصوص آيات قرار گيرند.
14ـ اگر عناويي يا اجزای عنوان با حروف ابهد (الف ب ج د) مشووخص شوووند ،پس از ايي حروف حتياً بايد از
پرانتز استفاده شود:
الف) ....

ب) ....

ج) ....

د) ....

15ـ هرگاه عناويي يا اجزای عنوان با عدد مشخص شود ،پس از ايي اعداد حتياً بايد از خط فاصله استفاده شود:
1و ....

2و ....

3و ....

4و ....
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16ـ خط فاصله بايد از بلية داخد و بيرون از خود يك فاصله داشته باشد ،ولي چنانچه پس از شيارۀ رديف قرار گيرد
بايد به آن بچس د.

17ـ تيامي خطها (_) و نيمخطها ( )-بايد با بليدهای تربي ي  shift + jتاين شود.
نگارشهای غلط-2 ، _1 :
نگارش صحيح1 :و 2 ،و 3 ،و
18ـ اسامي مرب ي به با يكي از ساختارهای نوشتاری بلية «أب» آغاز مي شود بايد با نيمفاصله نوشته شود؛ مانند:
أباع داهلل ،أبوالحسي ،أبينصر.
19ـ هرگاه پيش از بلية «ابي» ا سيي نيايد و ا سم پس از آن هم مربب ن ا شد «ابي» با نيمفا صله نو شته مي شود
(ابيع اس) و در غير ايي صورت با يك فاصله (ابي أبيعيير).
21ـ «مي» بايد از فعلهايي به در ابتدای آنها به بار رفته اسووت با نيمفاصووله جدا شووود؛ مانند :مي رود /ميرود ←

ميرود
21ـ خط مورّب ( )/برای نشان دادن تاريخ و شيارۀ آيه به بار ميرود؛ مانند82/12/3 :؛ آل عيران.08/
22ـ چنانچه يك ع ارت عربي در ميان متي فارسوووي بيايد به در آن تای مدوّر (ۀ) به بار رفته اسوووت و هنگام
خواندن تلفظ ميشود بايد حتياً با نقطه نوشته شود؛ مانند :بالغة الواضحه
23ـ چنانچه تای مدوّر در آخر ع ارت عربي بيايد ،نقطه الزم ندارد؛ مانند :نهج البالغه
24ـ در نوشتههای فارسي هيزۀ پاياني بليات عربي نوشته نييشود؛ مانند :انشا ،امال ،عليا و ...
25ـ هيزۀ پاياني واژهها در حالت اضافه به «ی» ت ديد ميشوند؛ مانند :عليای معاصر ،انشای خوب و ...
26ـ صورتهای «ام ،ای ،ايم ،ايد ،اند» هرگاه پس از فعد مختوم به «ه ،وه» بيايند با نيمفاصله نوشته ميشوند؛ مانند:
گفتهام ،رفتهاند و ...

استثنا :رفته است

27ـ تحيتها (عليه السالم)( ،صلي اهلل عليه و آله)( ،سالم اهلل عليها) و  ...با قلم عالئم ( )alaemدرج گردد.
28ـ برای بليات مختوم به های بيان حربت در حالت مضاف از حرف ی م ستقد با نيمفا صله ا ستفاده مي شود؛
مانند :خانهی مي.
29ـ هيزۀ قطع بايد حتياً نوشته شود؛ مانند :أحيد ،إبراهيم ،إلي ،أناس ،أب و ...
31ـ نقطهها در تای مدور (ة) بايد حتياً گذاشته شود.
31ـ حربتگذاری حروفي به ميكي است اشت اه خوانده شوند الزامي است.
32ـ هيزۀ مياني بليات عربي بايد حتياً نوشته شود :تيييد ،تيسف ،توأم
33ـ شمارهگذاري

1ـ صفحات اوليه پاياننامه تا آخر فهرست مطالب شيارهگذاری نييشود
2ـ از اول صفحه متي ا صلي (ف صد اول) شياره گذاری صفحات به صورت عددی در پاييي صفحه به صورت
وسطچيي شياره گذاری ميشود.
3ـ صفحة عنوان عربي ،چكيدۀ عربي ،چكيدۀ انگليسي و صفحة عنوان انگليسي شيارهگذاری نييشود.
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4ـ برای شيارهگذاری فصدها و زيرفصد ها ،ابتدا شياره فصد ،سپس شياره زير فصد و زير زير فصد از راست
به چن مشخص شود .مثالً ( 6.3.1زير فصد اول از زير فصد سوم از فصد ششم).
5ـ در صورت دا شتي چند بخش بلي در تحقيق ،عنوان «بخش» ،عامتر ازعنوان «ف صد» تنظيم ميگردد .در ايي
صورت م احث مربوط به بليات بدون داشتي عنوان فصد يا بخش ،ق د از بخش اول ميآيد.
6ـ فصول و زير فصدها تا چهار زير فصد حتياً با شيارهگذاری پلكاني مشخص شود .مانند:
بخش اول .... :
 .1فصل اول..... :

....... .1.1
.......... .1.1.1
........ .1.2
........ .1.3
 .2فصل دوم........ :
......... .2.1
.......... .2.1.1
........ .2.1.2
....... .2.1.2.1
......... .2.2
....... .2.2.1

....... .2.2.2
بخش دوم..... :
 .3فصل سوم...... :
........ .3.1
......... .3.2

 1.1عنوان و پاراگراف:
7ـ هرگاه عنوان به صورت م ستقد از متي و در باال و سيت را ست پاراگراف بيايد ن شانة «  » :در مقابد آن قرار
نييگيرد.

8ـ پاراگرافها با يك  Enterاز هم جدا ميشوند.

9ـ عنوان اصلي از آخريي خطّ پاراگراف پيشيي  36 ptفاصله داشته باشد( .قسيت paragraph/Indents
 and spacingقسيت )Befor

11ـ

ط پوواراگراف پيشووويي  24 ptفوواصووولووه داشوووتووه بوواشوووود( .قسووويووت
عنوان فرعي از آخريي خ ّ

11ـ

زيرعنوان فرعي از آخريي خطّ پوواراگراف پيشووويي  18 ptفوواصووولووه داشوووتووه بوواشوووود( .قسووويووت

 paragraph/Indents and spacingقسيت .)Befor
 paragraph/Indents and spacingقسيت .)Befor
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12ـ

عناويي متصووود به متي از آخريي خطّ پاراگراف پيشووويي  6 ptفاصوووله داشوووته باشووود( .قسووويت

13ـ

در مقاالت ،عنوان اصلي با اوليي پاراگراف پس از خود يك  Enterفاصله دارد.

 paragraph/Indents and spacingقسيت .)Befor
14ـ

به جز پاراگراف اوّلِ هر عنوان ،سطر اولِ ساير پاراگرافها ( )First linبايد  1سانتيمتر تورفتگي داشته

باشد.
 1.1نقل قول:
1و نقد قولهای مستقيم بايد حتياً داخد گيومه قرار گيرند.
2و چنانچه نقد قولي ميان نقد قول ديگر بيايد (نقد در نقد) برای نقد قول مياني از عالمت " "......................اسوووتفاده
ميشود؛ مانند.»............................"......................."...........................« :
3و نقد قول و ترجية آن بايد از سيت راست به اندازۀ  3سانتيمتر جلوتر از ديگر سطرها قرار گيرد؛ مانند نيونة
زير:
امام خييني (ره) دربارۀ ايي سنّت الهي و حقيقت شگفت هستي چنيي ميفرمايد:
«بسي به با قدم ع وديت سير بند و داغ ذلّت بندگي را در ناصية خود گذارد وصول به عزّ
ربوبيت پيدا بند .طريق و صول به حقايق ربوبيت سير در مدارج ع وديت ا ست و آنچه در
ع وديت از اِنّيت و اَنانيت مفقود شود در ظدّ حيايت ربوبيت آن را مييابد تا به مقامي ر سد
به حقتعالي سيع و ب صر و د ست و پای او شود ،چنانبه در حديث صحيح و م شهور بيي
فريقيي وارد است »...
4و مشخصات ميخذ نقد قولهای مستقيم بايد در پانوشت هيان صفحه بيايد.
 1.2جدولها و شکلها:
تيامي شكدها (تصويرها ،نيودارها و منحنيها) و جدولها بايد با بيفيت مناسب تهيه شوند ،به گونهای به بپي
تهيه شده از آنها از و ضوح بافي برخوردار با شد .ت صويرها ،نيودارها و منحنيها با لفظ شكد ناميده مي شوند.
تيامي شووكدها و جدولها بايد به ترتيب ظهور در هر فصوود شوويارهگذاری شوووند .مثالً جدول  2-2 ،1-2برای
فصد  2و ....عنوان جدولها در باالی آنها و عنوان شكدها در زير آنها ذبر ميگردد .چنانچه جدول يا شكلي از
مرجعي آورده شووده اسووت ،مرجع در عنوان جدول يا شووكد ذبر ميگردد .ضوويناً الزم اسووت به بليه شووكدها و
جدولها در متي ارجاع شده با شد( .برای تو ضيح بي شتر به « شيوه نامه نگارش و ويرايش متون فار سي و عربي»
مراجعه بنيد)
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 1.1پانوشت:
در صورتي به يك ع ارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد ،توضيح را ميتوان به صورت زيرنويس در هيان
صووفحه ارائه نيود .در اييصووورت ع ارت يا واژه توسووط شوويارهای به به صووورت بوچك در باال و سوويت چن آن
چاپ ميشود ،مشخص شده و در پانوشت ،توضيح مربوط به آن شياره ارائه ميشود.
در پانوشت موادی مي آيد به آمدنش در متي موجب گسستگي رشتة سخي و انصراف خواننده از اصد مطلب
ميشود .انواع ايي مواد ع ارتاند از:
.1

مطالب حاشيهای ،توضيحي ،تفصيلي يا فرعي به فرض شود تنها عدۀ اندبي از خوانندگان به آن نياز يا عالقه
دارند؛

.2

ض ط التيني اعالم غير مشهور خارجي يا بليههای بيگانه؛

.3

معادل خارجي اصطالحات (حرف آغازيي اييگونه معادلها ،برخالف اعالم ،بوچك اختيار ميشود)؛

.4

عنوان اصلي آثاری به ترجية فارسي آن در متي آمده است؛

.5

معرّفي اجيالي اعالم غير مشهور به در متي از آنها برده شده است؛

.6

مشخصات بتابشناسي ميخذی به در متي از آن مطل ي به ع ارت يا به مضيون نقد شده باشد.

.7

مطلب پانوشت بايد هرچه مهيدتر و فشردهتر باشد.

.8

نويسندۀ پانوشتهای توضيحي (مؤلف ،مترجم ،ويراستار) بايد مشخص گردد.

.9

پانوشتهايي به به خط فارسي يا فارسي و التيي است از راست آغاز ميشود.

.11

نام بتاب به صورت ايتاليك نوشته ميشود و نام مقاله داخد گيومه قرار ميگيرد.

.11

پانوشت هر صفحه بايد در پاييي هيان صفحه بيايد.

.12

تبصره :در موارد استثنايي به حهم پانوشت توضيحي زياد است ميتوان آن را در پايان فصد يا مقاله آورد.
در ايي حالت به جای عدد تُك از ستاره (*) استفاده ميشود.

.13

بيي اجزاء پانوشت بايد حتياً ويرگول قرار گيرد.

.14

شيارههای پانوشت در هر پارۀ مستقد از متي (فصد ،مقاله و  )...به صورت مسلسد نوشته ميشود.

.15

پس از شيارۀ پانوشت بايد نقطه گذاشته شود.

.16

در انتهای هر پانوشت بايد نقطه گذاشته شود.

.17

جای عدد تُك نس ت به نشانههای فصد و وصد حاالت زير را پيدا ميبند:
الف) اگر به تيام جيله مربوط باشد ،پس از نشانة پايان جيله (نقطه ،نشانة پرسش يا نشانة تعهّب) قرار
ميگيرد؛
ب) اگر فقط به بليه يا ع ارت آخر جيله مربوط باشد ،پيش از نشانة پايان جيله قرار ميگيرد؛
ج) اگر به تيام مطالب داخد پرانتز يا داخد نشانههای نقد قول يا داخد قلّاب مربوط باشد ،بيرون از نشانههای
مذبور قرار ميگيرد؛

د) اگر به آخريي بليه يا ع ارت داخد نشانههای يادشده مربوط باشد ،درون ايي نشانهها قرار ميگيرد.
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مشخصات کتابشناسی مأخذ در پانوشت:
الف) اگر مشخصات کتاب شناسی مأخذی برای اولین بار در پانوشت ذکر شود ،به ترتیب زیر میآید:

1و نام و نام خانوادگي صاحب اثر
تبصرۀ  :1اگر نام صاحب اثر ضيي مطلب آمده باشد ،در پانوشت تكرار نييشود.
تبصرۀ  :2اگر ميخذ از آثار مشهور ،مثد شاهنامه يا گلستان ،باشد نام صاحب اثر ذبر نييشود.

2و نام بتاب /مقاله
تبصره :نام بتاب به صورت ايتاليك ( )Iو نام مقاله در گيومه قرار ميگيرد.

3و نام و نام خانوادگي محقق يا مصحح (در صورتي به اثر تحقيق يا تصحيح شده باشد؛
4و نام و نام خانوادگي مترجم (در صورتي به اثر ترجيه باشد؛

تحقيق )...

ترجية )...

5و نام من ع (مهله /روزنامه /دانشنامه و  )...به صورت ايتاليك
6و شيارۀ مهله
0و محد نشر
8و ناشر
9و سال نشر
17و شيارۀ چاپ (در صورتي به در آن سال بيش از يك ار چاپ شده باشد).
11و شيارۀ جلد
12و شيارۀ صفحه
تبصره :در مورد واژهنامهها ،قاموسها و فرهنگهای اصطالحات ،به به ترتيب معيّني مرتب شدهاند ،به ذبر ع ارت «ذيدِ  »...ابتفا ميشود
و نيازی به آوردن شيارۀ جلد و صفحه نيست.

13و شيارۀ حديث و ...
نمونه:

 .1هرمي رندال« ،سير تكامد عقد نويي» ،ترجية ابوالقاسم پاينده ،شيارۀ  ،32تهران ،انتشارات بيهان ،ص .45
ب) شیوۀ تنظیم پانوشت در تکرارهای بعدی

1و اگر هيان مشخصات بالفاصله و عيناً در پانوشت بعدی تكرار شود ،به صورت زير ميآيد:
 .2هيان.
2و اگر هيان مشخصات بالفاصله تكرار شود و تنها شيارۀ صفحه تغيير بند ،به صورت زير ميآيد:
 .2هيان ،ص .35
3و اگر هيان مشخصات عيناً ولي بافاصله تكرار شود ،به صورت زير ميآيد:
 .0هرمي رندال ،پيشيي.
4و اگر هيان مشخصات بافاصله ذبر شود و شيارۀ صفحه نيز تغيير برده باشد ،به صورت زير ميآيد:
 .0هرمي رندال ،پيشيي ،ص.83
تبصره :اگر ميخذ يك بتاب التيي باشد بايد مشخصات آن به فارسي نوشته شود
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 1.1ذکر اعداد در متن:
 .1.1در مورد اعداد صوحيحي به در داخد متي نوشوته ميشوود (غير از جدولها و نيودارها) هرگاه عدد بيتر از 17
باشوود آن عدد با حروف نوشووته ميشووود ،مثد چهار يا هفت و هرگاه  17و بزرگتر از  17باشوود به صووورت عدد
نوشته ميشود ،مثد  14يا .46
 .1.2برای م شخص بردن اعداد اع شاری از ( )/ا ستفاده مي شود مثد  12/4و چنانچه در صد مورد نياز ا ست از
عالمت( )%استفاده ميشود مثد .%44
 1.2پیوستها:
پيوست :1صفحه عنوان فارسي
پيوست :2صفحه عنوان انگليسي
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دانشکده علوم قرآن و حدیث عالمه مجلسی(ره) اصفهان
پایاننامه کارشناسی ارشد
رشته............... :
گرایش...................... :
عنوان:

.....................................................

استاد راهنما:

......................................
استاد مشاور:

....................................

نگارنده:

.......................
ماه  /سال
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