
 

 

  

 

 

 

 

 7931پاییز 



 
 یدکتر رساله نگارش دستورالعمل

 EP/I004 شناسه مدرک:

 7931پاییز  ویرایش: 

 77 از 2صفحه: 

 

2 

 

 9 ................................................................................................................................................................ یدکتر رساله نگارش دستورالعمل

 9 ...................................................................................................................................................................................... رساله یبخشها( الف

 4 ...................................................................................................................................................................... رساله( پیتا) ینگارحروف( ب

 5 ........................................................................................................................................................................................... رساله یصحاف( ج

 5 ............................................................................................................................................................................... رساله جلد روي تنظيم چگونگي – 1

 5 ....................................................................................................................................................................................................... رساله عطف تنظيم – 2

 5 ............................................................................................................................................... رساله داخل( انگليسي و يفارس) شناسنامه تنظيم – 3

 5 ............................................................................................................................................................................................................. رساله جلد رنگ – 4

 6 ................................................................................................................................................................................................................. صحافي محل – 5

 6 ............................................................................................................................................................................................ یگذار شماره( د

 6 ................................................................................................................................................................................................... صفحات گذاري شماره -1

 6 ...................................................................................................................................................................... قسمتها و بخشها فصول، يگذار شماره -2

 6 ............................................................................................................................................................................ ... و نمودارها جداول، گذاري شماره -3

 7 ...................................................................................................................................................................................... فرمولها و روابط گذاري شماره -4

 1 ........................................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع( هـ

 9 ..................................................................................................................................................................................................................... جلد داخل طرح

 11 .................................................................................................................................................................................................................. آخر صفحه طرح

 11 ................................................................................................................................................................................................................... جلد عطف طرح

 

 

  



 
 یدکتر رساله نگارش دستورالعمل

 EP/I004 شناسه مدرک:

 7931پاییز  ویرایش: 

 77 از 9صفحه: 

 

3 

 

 یدستورالعمل نگارش رساله دکتر

 يبرا و علمي تحقيق يك مطالب تنظيم و تدوين چگونگي و نگارش ۀنحو با دانشجويان آگاهي و آشنايي منظور به 

 :نمايند رعايت رساله تنظيم هنگام را ريز نكات دانشجويان است ضروري ها،رساله نظيمت و نگارش نحوه در هماهنگي

  رساله الف( بخشهای
 

 : است ليذي بخشها بر مشتمل معموالً رساله

 خداوند نام ذكر با شروع ـ1

 دانشگاه يمعنو حقوق تيرعا ۀتعهدنام ـ2

  يفارس ۀشناسنام ـ3

  تقديم ـ4

 قدرداني ـ5

 امتياز و يارزياب برگه ـ6

  چكيده ـ7

 مطالب فهرست ـ8

 جداول فهرست ـ9

 هافهرست ساير ـ11

 (يارياخت) شگفتاريپ -11

 روش طرح، اهداف و شده انجام مطالعات بر مروري موضوع، تعريف ديباچه، يا مقدمه بر مشتمل اصلي متن -12

 (شوديم يتلق اول فصل مقدمه،) پيشنهادها و نتايج تحليل، و تجزيه تحقيق،

 (وجود صورت در) ضمائم -13

 (وجود صورت در) نوشتيپ -14

 (يارياخت) نامهواژه -15

 مآخذ و منابع فهرست -16

17-ABSTRACT (انگليسي زبان به چكيده ) 

  يسيانگل شناسنامه -18
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 به( 16 تا 8 يبندها) مآخذ و منابع فهرست صفحه انيپا تا مطالب فهرست صفحه يابتدا از كه است الزم

 . گردد هيته روكي صورت به( 18 و 17 يبندها و 7 تا 1 يبندها) صفحات ريسا و دورو صورت

 

  پ( رسالهی)تا ینگارحروفب( 

 متون. باشد BNazanin 14 قلم با اصلي متن و شود استفاده باال به Word 2003 افزارنرم از رساله تايپ براي ـ1

 . كنند استفاده نيز LATEX افزارنرم از دنتوانمي انينشجودا. شود تايپ Times New Roman 12 قلم با يسيانگل

 خط شروع فاصله چپ، سمت صفحات در. شود تايپ جنس كي از و 4A كاغذ يرو دورو صورت به ديبا رساله ـ2

 لبه تا خط فاصله -باشد سانتيمتر پنج كاغذ لبه تا كه پاراگراف مطلع ازسطر غير به - سانتيمتر 4 كاغذ راست لبه تا

 خط شروع فاصله راست، سمت صفحات در. باشد سانتيمتر 5/2 كاغذ چپ لبه و پايين لبه ،سانتيمتر سه كاغذ ياالب

 لبه تا خط فاصله -باشد سانتيمتر 5/3 كاغذ لبه تا كه پاراگراف مطلع ازسطر غير به- سانتيمتر 5/2 كاغذ راست لبه تا

 نوشـته سطر اولين تا مطلب عنوان فاصله. باشد متريسانت 4 چپ لبه و 5/2 كاغذ پايين لبه ،سانتيمتر سه كاغذ يباال

 از صفحه شماره فاصله .باشد (Line Spacing: Exactly 29 pt) متريسانتـــ 1 خطوط نيب فاصله و سانتيمــتر 2 شده

 جداول، ،نمودارها از اعم رساله تدوين مراحل تمام در خطوط براي فواصل اين. باشد متريسانت 1 كاغذ نييپا لبه

 .شود رعايت بايد غيره و هاعكس فهرست،

 :گردد تيرعا ريز نمونه مطابق صفحات يكادربند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذهيب و تزييني كادر هيچگونه از تشكر و ميتقد صفحات از ريغ به رساله صفحات تايپ و تدوين در: توجه

 .نگردد استفاده
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 يبرا فقط) سيپانو صورت به روديم كار به بار نياول يابر كه يفارس اصطالحات اي لغات يسيانگل معادل ـ3

 يخوددار يسيانگل يالفبا با ييهاواژه بردن كار به از رساله متن در المقدوريحت. )شود درج مربوطه صفحه در( كباري

 به و ينييپا لبه از متريسانت 3 حداقل و كاغذ چپ لبه از متريسانت 5/2 فاصله به كه خط كي ريز هاسيپانو(. شود

(. شود تيرعا صفحه نييپا هيحاش متريسانت 5/2 است الزم صورت هر در. )شوند نوشته شود،يم رسم ازين مورد طول

 هاسيپانو در. شوند مشخص متن در كلمه نيآخر يباال گوشه در...  و 2 ،1 شماره گذاردن با صفحه هر در هاسيپانو

 قسمت در ديبا شتر،يب حاتيتوض وجود صورت در. شود نوشته يرسفا اصطالحات اي لغات يخارج زبان معادل فقط

 .شود آورده هانوشتيپ

 

  رساله صحافیج( 

 كتابخانه و مشاور استادان/استاد راهنما، استادان/استاد يبرا) الزم تعداد به بايد حتماً  نهايي تايپ از پس رساله

 :است الزامي ليذ نكات رعايت رساله صحافي هنگام. شود صحافي و تكثير( نسخه كي كدام هر يمركز

 تنظیم روی جلد رساله چگونگی – 7

 ،...رشته يدكتر درجه ذكر مربوط، دانشكده نام يزد، دانشگاه نام يزد، دانشگاه آرم بر مشتمل ديبا رساله جلد

 به) باشد دفاع تاريخ و دانشجو خانوادگي نام و نام مشاور، و راهنما استادان/ استاد خانوادگي نام و نام رساله، عنوان

 (.ديكن مراجعه مهيضم

 گيرد.توجه: در مورد رشته زبان انگليسي، به طور استثناء شناسنامه انگليسي پشت جلد رساله قرار مي

 تنظیم عطف رساله – 2

 مراجعه ضميمه به) شود نوشته بايد تحصيلي سال و دانشجو خانوادگي نام و نام و رساله عنوان رساله، عطف در

 .(دكني

 و انگلیسی( داخل رساله یتنظیم شناسنامه )فارس – 9

 و نام رساله، عنوان ،...رشته يدكتر درجه ذكر مربوط، سيپرد نام يزد، دانشگاه نام بر مشتمل ديبا رساله شناسنامه

 (.ديكن راجعهم مهيضم به) باشد دفاع تاريخ و دانشجو خانوادگي نام و نام مشاور، و راهنما استادان/استاد خانوادگي نام

 رنگ جلد رساله  – 4

 ياسورمه يآب رنگ با ياجتماع و يانسان علوم سيپرد هايرساله

 ايسورمه رنگ با مهندسي و فني سيپرد هايرساله

  سبز رنگ با علوم سيپرد هايزرشكيرساله رنگ با

  ياروزهيف رنگ با كويرشناسي و يعيطب منابع دانشكده هايرساله

 زرشكي رنگ با معماري و هنر هدانشكد هايرساله
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 محل صحافی – 5

 توسط شده يمعرف يهاآدرس به هارساله يصحاف جهت شوديم هيتوص ها،رساله يصحاف تيفيك شيافزا منظور به

 .شود مراجعه دانشگاه يليتكم التيتحص حوزه

 

 شماره گذارید( 

 گذاری صفحات شماره -7

 و ارزيابي قدرداني، و تشكر ،تقديم ،...ابسم به مربوط هايصفحه به رساله صفحات براي گذاريشماره هنگام در

 هافهرست ساير و نمودارها جداول، مطالب، فهرست به مربوط صفحات. نشود داده ايشماره هيچگونه چكيده و امتياز

-شماره صفحه آخرين تا فارسي اعداد از استفاده با اصلي متن و گذاريشماره رومي اعداد يا ابجد ازحروف استفاده با

 گذاريشماره. ديآ حساب به كنيل نشود، ذكر صفحه شماره فصل، هر اولصفحه در كه شود توجه. شود گذاري

 .باشد صفحه پايين لبه از متريسانت 1 فاصله به و وسط بايد صفحات
 

 هاها و قسمتفصول، بخش یگذار شماره -2

 فصل، شماره 6 عدد كه شوديم مشخص 2-4-6 اي 4-6 رينظ ياعداد با فصل هر مختلف يهاقسمت و هابخش

 نيعناو و BNazanin 18 Bold قلم با فصل هر عنوان و شماره. است قسمت شماره 2 عدد و بخش شماره 4 عدد

 BNazanin 14 Bold قلم با بخش هر يهاقسمت نيعناو و BNazanin 16 Bold قلم با فصل هر مختلف يهابخش

 .شود استفاده 15 يعرب بدر قلم از يعرب يهارساله پيتا يبرا. شود پيتا
 

 گذاری جداول، نمودارها و ... شماره -9

 اين كه است ايشماره داراي گردد،مي تنظيم رساله در اصلي متن شروع از قبل كه...  و نمودارها جداول، فهرست

 و نظم يك داراي هاشماره اين بايد و ندكمي تبعيت است شده آورده اصلي متن در كه يجداول يا نمودارها از شماره

  .باشد ويژه ترتيب

 ،1-2 جدول ،2 فصل يبرا مثالٌ. شوند يگذارشماره فصل هر در ظهور بيترت به ديبا هاجدول و هاشكل يتمام

-شكل عنوان و آنها يباال در هاجدول عنوان....  و 2-3 جدول ،1-3 جدول ،3 فصل يهاجدول يبرا ،... و 2-2 جدول

 الزم باشد، شده نقل يمأخذ و منبع از يريتصو اي شكل اگر .گردديم ذكر BNazanin 12 Bold قلم با آنها ريز در ها

 .شود آورده شكل ريز در آن مرجع است

 عطف سمت در آنها يباال متن كه رنديگ قرار يطور ديبا شوند،يم ميتنظ كاغذ يطول يراستا در كه ييهاجدول

 متن كه رنديگ قرار يطور ديبا شوند،يم ميتنظ كاغذ يطول يراستا در كه ييهاشكل نيمچنه و شود واقع رساله

 يمحل به فاصله نيكترينزد در و متن داخل المقدوريحت هاجدول و هاشكل. رديگ قرار رساله ۀلب سمت در آنها نييپا

 . گيردمي صورت همديگر از قلمست...  و نمودارها شكلها، جدولها، گذاريشماره. شوند آورده شده، ذكر كه
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 هاگذاری روابط و فرمول شماره -4

 يگذارشماره ها،شكل و هاجدول مانند شونديم ظاهر كه يبيترت به و جداگانه طور به فصل هر در هافرمول 

 يكديگر از فاصله خط با كه شماره دو از رساله اصلي متن در شده نوشته هايفرمول و روابط گذاريشماره براي .گردد

 ،1 شماره داراي ترتيب به رساله انتهاي تا ابتدا از هافرمول و روابط تمام كهطوريبه شودمي استفاده گردند،مي جدا

 دهندهنشان راست سمت شماره و فرمول ترتيب دهندهنشان چپ سمت شماره كه بود خواهد فصل هر براي n و...  ،2

-3) صورتبه سوم فصل در بيستم فرمول مثال طوربه. است گرديده ذكر آن رد رابطه يا فرمول كه است فصلي شماره

 .شودمي نوشته( 21

 

  منابع و مآخذ( هـ

 منبع كي از متن داخل در چنانچه. شود اشاره رديگيم قرار استفاده مورد كه يمنابع هيكل به متن در است الزم

 دو از يكي به مراجع يگذارشماره. گردد ذكر مرجع و شود ازب يپرانتز جمله، خاتمه از پس بالفاصله شود، نقل يمطلب

 :باشديم ريز روش

 فهرست در شماره بيترت به مراجع روش، نيا در. شوند يگذارشماره نديآيم متن در كه يبيترت به مراجع -1

 .گردد ذكر مأخذ و منابع

 و منابع فهرست در بيترت نيهم به و ،هديگرد يگذارشماره اول سندهينو نام ييالفبا حروف بيترت به مراجع -2

 .شوديم ذكر مآخذ

 با ديبا مآخذ و منابع ذكر ننموده، نيمع مراجع نوشتن يبرا را يخاص ساختار مربوط سيپرد كه يموارد در

 : شود آورده زير ترتيب به كامل مشخصات

 كه صورتي در) مصحح و مترجم امن اثر، نام ،(بود خواهد مقدم او كوچك نام بر مؤلف خانوادگي نام) مؤلف نام

 . جلد ،(چاپ سال چاپ، محل ناشر، چاپ، شماره) چاپ كامل مشخصات آورنده، گرد نام ،(باشد شده ترجمه

 دو داراي كتاب اگر نيهمچن و گرددمي حذف مترجم مؤلف، نام يجلو از … و مهندس دكتر، عناوين و القاب

 .شود آورده است، آمده مأخذ جلد پشت در كه ترتيبي به آنها همه خانوادگي نام و نام باشد شتريب اي نويسنده

 :مثال طوربه

 رضوي قدس آستان: مشهد هشتم، چاپ ويرايش، و نگارش راهنماي ناصح، يمحمدمهد و جعفر محمد احقي،ي

 .116ص مشهد،

و  ممكن است مأخذي داراي تمام مشخصات كامل مذكور نباشد كه در اين حالت مشخصات به همين روش

 ترتيب با حذف آن مشخصه كه مأخذ فاقد آن است، آورده شود. 

 و همان كلمه بعدي ارجاع در باشد شده استفاده سرهم پشت و متوالي صورت به متن در منبع يك از هرگاه

 .117 ص مأخذ، همان: مانند ديآيم صفحه ۀشمار

 : گردد عمل بايد صورت بدين باشد، نخستين ارجاع استفاده مورد مأخذ همان به فاصله با بعدي ارجاع اگر

 . 117 ص كتاب، همان ناصح، يمحمدمهد و جعفر محمد ياحقي،

 .شوديم ذكر مراجع ريسا سپس و يفارس مراجع ابتدا مختلف، هايزبان به منابع وجود صورت در
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