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  رسالهتنظیم مطالب : فصل اول

  صفحات مقدماتی –الف 

  روي جلد -

 قـرار مـی گیـرد و    رسالهدو طرف  به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در ،صفحه روي جلد

 نـام و نـام خـانوادگی   ، رسـاله نام دانشگاه، نام دانشـکده، عنـوان    آرم دانشگاه، ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعبارت  شامل به ترتیب

 .مراجعه شود  7ه نمونه آورده شده در صفح به. می باشد رساله دفاع ازو تاریخ  و مشاور راهنما اناستاد دانشجو و

 صفحه سفید -

 .قبل از جلد صفحه سفید قرارمی گیرد رسالهبعد از جلد و همچنین در آخر 

 ...صفحه بسم ا -

این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه آرایی شود، از به کار بردن هر گونه کـادر و  

 .صفحه اي شبیه به صفحه روي جلد بدون آرم دانشگاه آورده شودبعد از این صفحه،  .تزئین در این صفحه خودداري شود

                                                                                                                           ي اصالت رساله دانشگاه دامغانتعهدنامه  -  

   .موجود است 9نمونه آن در صفحه  .می آید رسالهوري عضاء کمیته دااین صفحه قبل از صفحه تاییدیه ا      

 صفحه تأییدیه اعضاء کمیته -

آورده  10براي آگاهی بیشتر به نمونه اي که در صـفحه   .و توسط اعضاء کمیته امضاء می شود است رسالهاین صفحه بیانگر کلیات 

 .شده مراجعه شود

 صفحه تقدیم -

اگر چه متن این صـفحه بـه   . شود به ایشان تقدیم می رسالهتصاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد که این صفحه اختیاري است و اخ

اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی کشـور بایسـتی مـتن آن مـورد تأییـد تحصـیالت تکمیلـی          سلیقه شخصی بستگی دارد،

 .دانشگاه نیز باشد

 صفحه سپاسگزاري -

 3عنوان این صـفحه بـه فاصـله    . به نحو مؤثري همکاري نموده اند سپاسگزاري می شود رسالهکه در انجام  در این صفحه از افرادي

ــته      ــه فاصـــله دو ســـطر در زیـــر آن نوشـ ــته شـــده و مـــتن اصـــلی بـ   ســـطر از لبـــه کـــادر بـــه صـــورت وســـط چـــین نوشـ

 .مراجعه نمایید 11براي آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه . می شود

 چکیدهصفحه  -

 هايمـواد، نتـایج حاصـله و پیشـنهاد      چکیده حداکثر در یک صفحه، شامل خالصه اي از مسـئله تحقیـق، روش تحقیـق، ابـزار،    

و  )و یا معـادل فارسـی تـک آن   ( )12(متن صفحه چکیده با فونت نازنین. احتمالی است، در ضمن چکیده بایستی مختصر و مفید باشد

 .مراجعه شود 12براي آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه . شود واحد نگارش می) 5/0(فاصله سطرها 

 صفحه فهرست مطالب -

می باشد، که به ترتیـب بـا عنـوان و شـماره      رسالهاین صفحه شامل عناوین فصول و فهرست رئوس کلیه مطالب مندرج در متن 

 .صفحه همراه است

 .در این صفحه ذکر نمی شود صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آید :1تذکر  -

سانتی متر از باالي صـفحه تایـپ مـی     4چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد، در صفحات بعدي ، سرستونها با فاصله  :2تذکر -

 .مراجعه شود 13 براي آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه. شود

 صفحه فهرست جداول -

بـراي آگـاهی بیشـتر بـه نمونـه آورده شـده در       . جدول هاي موجود در متن می باشـد این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه 

  .مراجعه شود 14 صفحه

 

 صفحه فهرست شکل ها و تصاویر -

ي تصاویر، نمودارها و عکس هاي موجود در مـتن اسـت، کـه همگـی تحـت عنـوان شـکل آورده         این صفحه شامل فهرست کلیه       

  .مراجعه شود 14صفحه  به نمونه آورده شده در. شود می

 فهرست نشانه هاي اختصاري -



 ٣

، جهت اطالع خوانندگان، فهرستی از عالئم اختصـاري همـراه بـا معـادل آنهـا تهیـه مـی        رسالهدر صورت لزوم و با توجه به متن 

  . ددر مرتبه اول از واژه گان اصلی و پس از آن عالئم اختصاري استفاده می شو رسالهتوجه شود که در متن . گردد

 رسالهمتن اصلی  -ب

معموالً با فصلی تحت عنوان مقدمه شروع شده و با ارائه فهرست منابع و پیوست ها پایان مـی   رسالههمانطور که اشاره شد متن 

 .پذیرد

 
. ی در وسـط صـفحه ظـاهر مـی شـود     یکه هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد که به فاصله سه سانتی متر از کادر بـاال  قابل ذکر است

که اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر از عنوان اصـلی و در منتهـی الیـه سـمت راسـت        ي عناوین فرعی دارد،تعدادضمناً هر فصل، 

عناوین فرعی همواره به فاصـله دو سـطر از قسـمت قبلـی     . پس از آن متن فصل به فاصله یک سطر شروع می شود. گیرد کادر قرار می

  . شود نگاشته می

تایـپ   و یا قلم هاي معـادل آنهـا   نازنین 14و متن اصلی با فونت   16و عنوان فرعی با فونت  18ست عنوان اصلی با فونت الزم ا :تذکر

 .شود

  فهرست منابع، نحوه ارجاع در متن و شیوه استفاده از منابع اینترنتی  -ج

ه، مانند کتاب، مقاله، مصـاحبه و اینترنـت را   رسالدر این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن 

 End(اسـتفاده از نـرم افـزار رفـرنس نویسـی      در صـورت  . در این راستا توصیه می شود نویسنده موارد زیر را رعایت نماید .ارائه نماید

Note( از الگوي ،)(Style  دانشگاه دامغان)استفاده شود) موجود در وبگاه دانشگاه .  

  ننحوه ارجاع در مت 

  .استفاده شود[ ]  از عدد داخل کروشه رسالهبراي ارجاع در متن 

  

 فهرست منابع

 عزیـز بـه ترتیـب    دانشـجویان توصـیه مـی شـود    . و قبل از پیوست ها، ارائه می شود رسالهصفحه فهرست منابع در انتهاي متن 

  .دام نمایندبه شرح زیر نسبت به تهیه فهرست منابع اق ه،رسالاستفاده از منابع در متن پایان 

  به ترتیب  ،کتاب

اثـر،   انتشـار  سـال ) در التین بعد از آن نقطه(، حرف اول نام نویسنده، )به دنبال آن کاما، قرار می گیرد(نام خانوادگی نویسنده 

و ناشـر   حل نشـر بین م(، محل نشر و ناشر )بعد از عنوان نقطه قرارمی گیرد(، عنوان با فونت مورب )بعد از پرانتز نقطه(در داخل پرانتز 

  ).دو نقطه قرارمی گیرد

  

  :نمونه هاي زیر را مالحظه فرمایید

 
  .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: تهران. چاپ اول. فرهنگ اصطالحات حقوقی التینی). 1366(طالقانی، محمد 

Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill, Inc. 

  

  مقالـه، به ترتیب

بعـد از پرانتـز   (اثر در داخـل پرانتـز    سال انتشار، )در التین بعد از آن نقطه( نویسنده، حرف اول نامنویسنده،  نام خانوادگی

در  ،)مـورب به صـورت خالصـه   با فونت ساده و ( عنوان مجله ،)نقطه گیومهاز بعد) ("...." گیومه با فونت ساده و بین(  عنوان، )نقطه

بـین محـل   (، در صورت لزوم محل نشـر و ناشـر   )ي سمینار این موارد الزم نیست در مورد مقاله( ماره جلد مجله و صفحاتشضمن 

نفر باشند، پس از نام نفر ششـم    6ضمن، در مواردي که نویسندگان بیش از در  ).و در پایان، نقطه قرار می گیرد: نشر و ناشر دو نقطه

  .قرار گیرد «et.al» گلیسیو در ان »همکارانو  «در فارسی 

  :توجه کنیدنمونه هاي زیر به 

، در مجموعه مقاالت دومین سمینار علم، تکنولـوژي و توسـعه،   16، ص 1، ج"نظام انتقال یا جذب تکنولوژي"). 1372(حقیقت، بهروز 

  .دانشگاه صنعتی امیر کبیر: تهران

  

Low, B. K. (1997). "Reliability analysis of  rock Wedges." Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental  Eng., Vol. 123, No. 6, pp. 498-505. 

   

  :شیوه استناد به منابع اینترنتی
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مؤلف، یا پدید آورنده اثر، عنوان مدرك ، عنـوان مرکـز یـا سـازمان انتشـار      : در استناد به منابع اینترنتی بایستی مواردي از قبیل

در ضمن چون هر لحظه ممکن است نشانی یک سایت تغییـر کنـد ضـروري اسـت،     . و آدرس سایت گنجانده شود دهنده، تاریخ انتشار

 ,NLM: البته شیوه نامه هاي متعددي در ارتباط با اسـتناد بـه منـابع الکترونیکـی تـدوین شـده ماننـد       . تاریخ مشاهده نیز قید شود

MLA, APA. ل کتاب و مجموعه مقاالت طبق نمونه زیر عمل شودضمناً براي استناد به منابع اینترنتی از قبی.  

  

  : کتاب و مجموعه مقاالت

نـوع  ). در صـورت موجـود بـودن   (تاریخ آخـرین ویـرایش   . ناشر، تاریخ انتشار: نام خانوادگی ، نام مؤلف، عنوان کتاب، محل نشر

  . تاریخ مشاهده  ،نشانی دسترسی ،رسانه

Rijsberjen, C. J. Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1976. 17 Aug 1999. 
[Online]. <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>. [12 Feb 2004] 

  

  )امور فنی(راهنمایی در مورد ترکیب ظاهري پایان نامه : فصل دوم
و انشـاء   ءامـال : باید در مـواردي از قبیـل   رسالهخوب باید داراي شکل و قطع مناسب و ظاهري آراسته باشد، نویسنده  رسالهیک 

 رسـاله اگر چـه نگـارش   . دقت کافی مبذول دارد توجه و. . .  بکار بردن اصول و قواعد نگارش، ویرایش قبل از نگارش و   صحیح کلمات،

 بـا فونـت نـازنین      Microsoft Wordدانشجویان از برنامه  توصیه می شود در هر نرم افزار فارسی نگار قابل چاپ است در عین حال

  .ندکناستفاده  رسالهبراي تدوین ) و یا معادل آن در نرم افزارهاي دیگر( 14

  

  نوع کاغذ  -

  . می باشد A4کاغذ  رسالهاندازه رسمی کاغذ براي نگارش 

  

  حاشیه صفحات  -

ایـن حاشـیه هـا در تمـام     . شـد سـانیتمتر با  3، و از باال، سمت چپ و پایین هر کـدام  4حواشی صفحات بایستی از سمت راست 

سـطر مـی    28تا  24 رسالهواحد باشد و به این ترتیب در هر صفحه یک فاصله سطرها در هر صفحه . فارسی ثابت است رسالهصفحات 

  .مراجعه شود 8 صفحات به نمونه آورده شده در صفحه نحوه تنظیم حواشیبراي اطالع از . تواند قرار گیرد
  

  شماره گذاري صفحات 

  . به صورت عددي شماره گذاري شود رسالهت مقدماتی باید با حروف الفباء و متن اصلی صفحا

شـماره گـذاري مـی شـوند و      ابجـد صفحه مقدمه است، صفحات قبل از مقدمه بـا حـروف    رسالهاولین صفحه شماره دار  :تذکر

توجه شود اگـر چـه   ( .نی کاغذ نوشته می شودسانتی متر از لبه پایی 2شماره صفحات در پایین صفحه به صورت وسط چین، به فاصله 

شمارش صفحات مقدماتی ازصفحه عنوان شروع می شود اما صفحه عنوان و صفحه تقدیم و صفحه سپاسـگزاري شـماره گـذاري نمـی     

ــرف         ــا حــــ ــده بــــ ــفحه چکیــــ ــدماتی از صــــ ــفحات مقــــ ــذاري صــــ ــماره گــــ ــوند و شــــ ــروع ) د(شــــ   شــــ

  ).می گردد
  

  

  

  اعضاء کمیته و صفحه چکیده به زبان انگلیسی  جلد، صفحه تأییدیه پشتنحوه تنظیم  -

و بعد از صفحات فارسی و از چپ به راست به ترتیب صفحه سفید، صفحه تأییدیه اعضاء کمیته و  رسالهالزم است در آخر 

و از  4حاشیه صفحات، از سمت چپ   درضمن. قرار گیرد )بق نمونه آورده شده در در صفحاتمطا( به زبان انگلیسی رسالهچکیده 

  .سانتیمتر باشد و صفحه چکیده حداکثر در یک صفحه تایپ شود 3سمت راست، باال و پایین
  

  پیوست ها -

و پرسشنامه ها، بررسی ها، مطالب مکمل، آمار و ارقام و غیره که به نحوي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد بـه        ها نامه ها، نمونه

دو   موضوع یا طبیعت مختلف باشند، دسته بندي شده و تحت عنوان پیوست یـک، در صورتی که داراي  وصورت پیوست هاي جداگانه 

درج شـماره پیوسـت در     د،شـو اگر در موقع نگارش متن رساله الزم باشد که به این پیوست ها اشاره یا مراجعه . دنآورده می شو. . .  و 

  . صورت می گیرد آرایش صفحات پیوست ها همانند بقیه صفحات متن. داخل پرانتز الزامی است
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  چند نکته تکمیلی

 سانتی متر تو رفتگی نسبت به کادر اصلی شروع می شود، بجز بند شروع هر عنوان اصـلی یـا   5/0با ) پاراگراف(ولین سطر هر بند ا -  

  .فرعی

 .فاصله بین دو بند برابر فاصله معمولی بین دو سطر است  -

 .رفتگی شروع می شودعنوان هاي فرعی از بند کادر اصلی بدون تو  -

، با کادري که از هر دو طرف کادر اصلی به اندازه هشت حرف فاصـله داشـته باشـد، تایـپ مـی      )بیش از سه سطر(نقل قول طوالنی   -

  نصـــف فاصـــله ســـطرهاي معمـــولی خواهـــد بـــود و معمـــوالً بـــه صـــورت مـــورب مشـــخص    شـــود و فاصـــله ســـطرهاي آن،

 .می شود

 .دنمی شو مسلسل شماره گذاري به صورتطور جداگانه و ه ، هر کدام برسالهجدول ها و تصویرها در متن   -

 . توصیه می شود شماره گذاري عنوان هاي فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا می شوند، صورت پذیرد  -

ــاال   - ــی و زیرنویســی تصــویر   فاصــله ب ــا ســطر قبل ــر  ) شــکل(نویســی جــدول ت ــدي براب ــا ســطر بع ــه   5/1ت   واحــد در نظــر گرفت

 .می شود

و بـدنبال  ) -(جهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش، شماره هاي مراحل در اول سطر درج شده، سپس یک خط تیـره    -

 .آن متن درج می گردد
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