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 مقدمه

 

هاست و پژوهشگر با فرا گرفتن و قبول کردن آن دیگری، دانشی است که مستلزم شناخت اصول و قواعد و روشتحقیق مانند هر کار 

ستمر در سایه جستجو و کاوش ماصول، عالوه بر اعتبار بخشیدن به دستاوردهای تحقیقاتی خویش و دستیابی به نتایج جدید و مفید 

 دیگران نیز توفیق یابد. وقفه، چه بسا به ترمیم خطاهای پیشین خود یاو بی

ن دوره ای شوند.خصصی به عنوان پژوهشگر شناخته میفارغ التحصیالن دوره دکترای تو  های آموزشی و پژوهشی دانشجویاندر نظام

امه نو احتماالً همین پایان رسدبه اتمام میدر نظام واحدی آموزش عالی در ایران پس از گذراندن تعدادی واحد درسی با تدوین رساله 

شود. لذا هدف اساسی تهیه این ن در زمره محققان کشور محسوب میکی برای قراردادن فارغ التحصیالتحصیلی است که مال

 دستورالعمل، دستیابی به الگویی جامع و استاندارد نمودن چارچوب تدوین رساله دکتری است.
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 نامه و ترتیب آنهاهای پایانبخش الف(

ذکر ب ها باید به ترتیهای نامبرده زیر باشد. این بخششود، باید حاوی بخشژوهشگاه استاندارد تحویل داده میهایی که به پنامهپایان

 شده، در زیر تنظیم و تهیه شده باشند.

 

 )صفحه بسم ا... )اختیاری 

  (1صفحه عنوان )پیوست 

  نامهتصویبصفحه 

 نامه اصالت اثرصفحه تعهد  

   سوگندنامه دانش آموختگان دکتریصفحه 

 )صفحه اهدا یا تقدیم )اختیاری 

 )پیشگفتار )اختیاری 

 )صفحه تقدیر و تشکر )اختیاری 

  کلیدواژه( 7تا  4واژه به همراه  311چکیده فارسی )حداکثر 

 هاامه )فهرست مأخذ( و عناوین پیوستنها، عنوان کتابالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصلفهرست مط 

 ها )در صورت وجود(ست جدولفهر 

 ها )در صورت وجود(فهرست شکل 

 )فهرست عالیم و اختصارات )در صورت وجود 

 متن اصلی 

 منابع و مأخذ 

 نامه )اختیاری(واژه 

 ها )در صورت وجود(پیوست 

 ( چکیده التینAbstract( به همراه کلیدواژه التین )Keywords) 

  (2صفحه عنوان انگلیسی )پیوست 
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 شیوه نگارش ب(

لعمل باید او مشخصات تصریح شده در این دستورکتابخانه باشد. همچنین قواعد نامه باید مطابق روش مورد تایید آیین نگارش پایان

 رعایت شود.

 کاغذ و چاپ -7

 متن باید رویتمامی  ( است.A4)کاغذ  21*7/29نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ شود. ابعاد کاغذ های پایانکلیه قسمت 

ها و ها، زیربخشها در سرفصل(. اندازه فونت1نواخت است )جدول متن یک یک رو تکثیر شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی کاغذ

 شود.متن اصلی رعایت می

 نامههای مختلف پایانقلم، اندازه و فاصله خطوط در بخشنوع  -7جدول          

 خطوط فاصله اندازه نوع قلم نوع متن

 سانتی متر 15/1 14 نازک زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B متن فارسی

  18 زر B عنوان فصل

  16 سیاه زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B تیترهای اصلی

  14 سیاه زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B تیترهای فرعی

 (singleمتر )معادل سانتی 1 12 نازک زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B چکیده فارسی

  12 سیاه زر B عنوان جدول یا شکل

  11-12 نازک زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B متن جدول

  8-11 نازک زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B زیرنویس جدول

  11 نازک زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B پاورقی فارسی

  Times New Roman 8 پاورقی انگلیسی

  Times New Roman Bold   12 انگلیسیعنوان چکیده 

 (singleمتر )معادل سانتی Times New Roman 12-11 1 متن چکیده انگلیسی

  12 نازک زر Bنازنین یا  Bلوتوس یا  B فهرست منابع فارسی
  Times New Roman 12-11 فهرست منابع انگلیسی

 

 بندیگذاری و حاشیهفاصله -2

نرم  در singleمتر )معادل سانتی 1 متر است، اما فاصله سطرها در چکیده برابرسانتی 15/1نامه برابر پایانفاصله سطرها در تمامی  

ها متر است. این حاشیهسانتی 5/2متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر سانتی 3ه سمت راست و باال مساوی ( است. حاشیword افزار

شد، ها بابزرگتر از فضای داخل حاشیه هاها یا جدولخی موارد اندازه شکلدر صورتی که در برشود. نامه رعایت ر پایانباید در سرتاس

 شود.)بصورت تا خورده( حاشیه رعایت می A3با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ 
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 گذاریشماره -9

نامه تا اول متن اصلی( با عدد و به حروف مانند: پنج، شش،... )اولین صفحه یعنی صفحه عنوان ره صفحات آغازین )از اول پایانشما

ا که از مقدمه یشوند. تمامی صفحات متن اصلی )الف، ب، پ و ...( نوشته میبدون شماره تایپ می شود( یا با حروف الفبای فارسی 

شکل، جدول، منابع و پیوست های محتوی اری صفحات شامل صفحهگذگذاری شوند. شمارهشود، باید شمارهفصل نخست شروع می

 شود.نیز می

 
 متر از لبه پایین صفحه است.سانتی 5/1در حدود گیرد. فاصله شماره صفحه صفحه در پایین و در وسط قرار می شماره 

 شماره بخش بعد از آن طوری که شماره فصل در سمت راست و هشوند، بگذاری میها به عدد شمارهها و زیربخشبخش

 آورده شود مانند:

 است. 3از فصل  2از بخش 4کننده زیربخش . بیان3-2-4

 است. 3از فصل  2از بخش  4از زیربخش  1کننده زیربخش . بیان3-2-4-1

 

  هاها و شکلجدول -4

نها کپی تهیه تهیه شده از آ ای کهکیفیت مناسب تهیه شوند. به گونه ها( و جدول باید باها )تصویرها، نمودارها، منحنیتمامی شکل

 هایگذاری شوند، مثالً برای جدولد به ترتیب ظهور در هر فصل شمارهها بایها و جدولح کافی برخوردار باشد. تمامی شکلاز وضو

عنوان ها و ها در باالی آنشود. عنوان جدول و ... ذکر 2-3و  1-3، جدول 3های فصل و ...، برای جدول 2-2و  1-2جدول ، 2فصل 

ود. شرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر میشود. چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مر آنها ذکر میها در زیشکل

 ها در متن ارجاع شده باشد.ها و جدولهمچنین الزم است به کلیه شکل

 

 پانویس یا زیرنویس -5

توان به صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه کرد. شته باشد، توضیح را میعبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی دا که یکدر صورتی

وضیح شود و در زیر نویس، توچک در باال و سمت چپ آن تایپ میای که به صورت کن صورت عبارت یا واژه توسط شمارهدر ای

ویس گذاری زیرنشروع شماره استفاده در زیرنویس می تواند با همان قلم متن اصلی باشد.شود. قلم مورد مربوط به آن شماره ارائه می

 یا پانویس در هر صفحه باید از همان صفحه باشد.
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 درج لغات التین در متن فارسی -6

 نوشته  Times New Romanهای التین در متن به خط فارسی و در پانویس به التین )یا به خط اصلی( با فونت نامهمه 

 گیرد.میها پس از فهرست الفبایی واژگان قرار ا در پایان در فهرست الفبایی نامی شودمی

 

 هاروابط ریاضی و فرمول -1

طوری که شماره فصل شوند، بهاره ترتیب( در داخل کمانک ذکر میشم-صورت )شماره فصلطور جداگانه و بهها در هر فصل بهفرمول

 شود.شماره فرمول بعد از آن آورده می در سمت راست و

 طبق نمونه زیر:

                                                   (1-5)                                                             F=ma 

 از فصل اول است. 5که بیان کننده رابطه 

 

 و مأخذ نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع -8

ود، نقل شگیرد، اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی منابعی که مورد استفاده قرار می در متن به کلیه الزم است

 شود. نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر است:ای باز و مرجع ذکر میکروشه بالفاصله پس از خاتمه جمله

 شوند. در این روش مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مأخذ می گذاریآیند شمارهمراجع به ترتیبی که در متن می

 ذکر می شود.

  :ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار آن است. برای مثال(Taylor,2005،)  ،مراجع به ترتیب در این روش

 شود.م نویسنده در فهرست منابع ذکر میحروف الفبای نا

هرست مراجع منطبق بر یکی از هریک از دو روش، الزم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فدر صورت استفاده از 

 شده باشد.های معروف و شناختهشیوه

 

 نامهمشخصات جلد پایان -3

 متر با روکش چرم مصنوعی )گالینگور( است.میلی 3تا  2لد از مقوا با ضخامت جنس ج 

  است. ایسرمه نامهپایانرنگ جلد 

 متر بزرگتر از قطع کاغذ است.قطع جلد نیم سانتی 

 شود.ای روی جلد به صورت زرکوب چاپ میهنوشته 
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  شود.زرکوب می و سال نوشته نامه، نام نویسندهیانعطف، عنوان پادر قسمت 

 نامهمشخصات نسخه الکترونیکی پایان (ج

اً منطبق نامه و عینه الکترنیکی شامل متن کامل پایاننامه خود، یک نسخعالوه بر یک نسخه چاپی از پایان موظف است یاندانشجو-1

 تحویل دهند.اند، به کتابخانه مرکزی نامه تایید کردهپی نهایی که استاد راهنمای پایانبا نسخه چا

بر روی یک  Wordو یک فایل کامل درقالب فرمت ویرایشگر  pdfصورت یک فایل کامل در قالب فرمت هنامه بمتن کامل پایان-2

CD .)قرار گیرد )تنها دو فایل 

 تحویل داده شود. pdf فایل تهیه می شود، فایل اصلی به همراه  Farsi Textمثل  Wordهایی که در قالبی دیگر غیر از نامهایانپ-3

 

 هاپیوست -د

 صفحه عنوان فارسی و روی جلد: 7پیوست 
 صفحه عنوان انگلیسی: 2پیوست 
 نامهصفحه تصویب :9پیوست 
 تعهدنامه اصالت اثر: 4پیوست 
 آموختگان دکتریسوگندنامه دانش: 5پیوست 
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 عنوان فارسی و روی جلد() 7پیوست 

 

 (پژوهشکده)نام 

 

 دوره دکتریرساله 

 

 )عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود(

 

 نگارش

 کامل نویسنده در اینجا نوشته شود()نام 

 

 راهنما /اساتیداستاد

 راهنما در اینجا نوشته شود( د/اساتید)نام کامل استا

 مشاور )در صورت وجود( /اساتیداستاد 

 در اینجا نوشته شود(مشاور  د/اساتید)نام کامل استا

 

 ماه و سال
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 عنوان انگلیسی() 2پیوست 

 

Standard Research Institute 

(Faculty Name) 

 

Ph.D. Thesis 

 

(Thesis Title) 

 

 

By 

(Author Name) 

 

Supervisor 

(Supervisor Name) 

 

Co-Advisor 

(Co-Advisor Name) 

 

 

(Month and Year) 

 

 

 



11 
 

 ( دکتری گواهی دفاع از رساله)  9پیوست 

 

 پژوهشکده ...

 

 گواهی دفاع از رساله دکتری

با نمره نهایی عدد ... حروف ... و با درجه ... ارزیابی اریخ ... با عنوان ... را در تدر رشته ...  هیأت داوران رساله دکتری خانم/آقای ...

 نمود.

 امضاء دانشگاه یا موسسه مرتبه دانشگاهی نام و نام خانوادگی مشخصات هیأت داوران

     استاد راهنمای اول -1

     استاد راهنمای دوم -2

     استاد مشاور -3

     استاد مدعو خارجی -4

     استاد مدعو خارجی -5

     استاد مدعو داخلی -6

     استاد مدعو داخلی -7

دفتر آموزش و نماینده  -8

 تحصیالت تکمیلی
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 (تعهدنامه اصالت اثر) 4پیوست 

 

 

 دنامه اصالت اثرهتع

ده وبا کسب درجه ... دفاع نم "..."تاریخ ... از رساله خود تحت عنوان :  اینجانب ..... دانش آموخته مقطع دکتری در رشته ... که در

 شوم:ام، شرعاً و قانوناً متعهد می

می و پژوهشی دیگران اعم ی که از دستاوردهای علو پژوهش اینجانب بوده و در موارد مطالب مندرج در این رساله حاصل تحقیق (1

و ماخذ  را نموده، مطابق مقررات، ارجاع و در فهرست منابع ام، رعایت کامل امانته نمودهتاب، مقاله و غیره استفادنامه، کاز پایان

 ام.اقدام به ذکر آنها نموده

و موسسات  هادانشگاهتر یا باالتر( در سایر هیچ مدرک تحصیلی )هم سطح، پایین تمامی یا بخشی از این رساله قبالً برای دریافت (2

 است.آموزش عالی ارائه نشده 

 ام.و یا تغییر اطالعات پرهیز نموده مقاالت مستخرج از این رساله کامالً حاصل کار اینجانب بوده و از هرگونه جعل داده (3

های گوناگون همپوشانی( به نشریات و یا کنگره درصد 31)با بیش از  از ارسال همزمان و یا تکراری مقاالت مستخرج از این رساله (4

 نمایم.میخودداری نموده و 

شر ن مندی و یاشوم هر گونه بهرهوهشگاه استاندارد بوده و متعد میکلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از این رساله متعلق به پژ (5

چه در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل( دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غیره )

 باشد. حوزه پژوهشی پژوهشگاهجازه از تیم استادان راهنما و مشاور و با کسب ا

در صورت اثبات تخلف )در هر زمان( مدرک تحصیلی صادر شده توسط پژوهشگاه از درجه اعتبار ساقط و اینجانب هیچگونه ادعایی  (6

 نخواهم داشت.

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                                              

 امضاء                                                                                                                            
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 (آموختگان دکتری)سوگندنامه دانش 5پیوست 

 

 

 سوگند نامه دانش آموختگان دکتری

به شکرانه این  م.به اخذ درجه دکتری نائل شوسپاس یزدان پاک را که مرا مشمول الطالف خویش نمود که با طی مراحل تحصیل 

الهی که با امکانات این مرز و بوم فراهم و نزد اینجانب به امانت گذاشته شده است، در پیشگاه ملت ایران به کتاب نعمت بزرگ 

 کنم که: یاد مینی خود، قرآن کریم، سوگند آسما

به نحو احسن در راه اعتالی کشور ایران و جامعه بشری قدم برداشته و در این راه از هیچ کوششی دریغ  ای،در سراسر زندگی حرفه

 نکنم.

دست آمده در جهت ههای تخصصی، رضای خدا را همراه با صداقت علمی و اجتماعی مدنظر داشته و از موقعیت های بدر تمام فعالیت

 مردم استفاده کنم و در همه امور، منافع کشور را بر منافع فردی مقدم بدارم.رفع مشکالت 

 کار گیرم.های در حد توان سعی و تالش خود را بحرفههمواره علم و دانش خود را به روز نگاه داشته و در ادای وظایف و تعهدات 

ر ادامه و پیمودن واهم که مرا دخوگندنامه را خواستارم و از او میبه مفاد این س یبندیخداوند متعال توفیق بندگی و پا و اینک از

 علم و دانش و ایفای رسالت علمی و انسانی خویش موفق بدارد. ی رفیعهامسیر و فتح قله

 و ایمان دارم که:

 "(18بصیر بما تعملون )سوره حجرات، آیه  ان اهلل یعلم غیب السموات و االرض و اهلل "

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                                              

 امضاء                                                                                                                            

 


