
  
  

  دانشگاه تفرش                               
  مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                                                                                     

  
  دکترادوره  پیشنهاد رساله نگارش  نحوه دستورالعمل

  
زیـر بـراي تـدوین آن از سـوي      الزم اسـت مقـررات   دکتـرا  دوره ساختار پیشـنهاد رسـاله هـاي   سازي  سانبه اهمیت یک باتوجه

  دانشجویان رعایت گردد :

  : پیشنهاد رساله) چگونگی تنظیم قسمتهاي مختلف الف
  :می بایست مطابق با ترتیب ذیل آماده گردد فصل هاي مختلف پیشنهاد رساله دکترا

 )1اره ( مطابق با پیوست شم عنوان -1
 تاریخچه -2
 و فرضیات  تعاریف -3
 اهداف -4
 تحقیق روش -5
 جنبه هاي نوآوري -6
 کلمات کلیدي -7
 اعتبار مورد نیاز -8
  مراجعفهرست  -9

  
  در تدوین و تایپ صفحات از هیچگونه کادر تزئینی استفاده نگردد. توجه:

  ) نحوه نگارشب
 باشد. می Microsoft Wordتایپ   افزار مورد استفاده براي نرم .1
 (Indentation)تورفتگی cm 5/0باید به اندازه  به استثناي پاراگراف اول هر بخشپاراگرافهاي متن خط اول کلیه  .2

   در نظر گرفته شود.   Pt6باید به اندازه   (Spacing After Paragraph) و فاصله بین پاراگرافها داشته باشند 
هـاي   متـر و حاشـیه   وط یـک سـانتی  و بـا فاصـله خطـ    16BMitraبا قلم  A4متن اصلی  باید روي یک طرف کاغذ  .3

  صفحات مطابق نمونه زیر رعایت گردد.
  



  
 گیرد. از لبه پائین صفحه قرار می 5/1در پایین و وسط صفحه و به فاصله  ، .......3، 2، 1شماره صفحات با اعداد  .4

وجه: شـماره  تایپ شود (ت BTitr 14هاي مختلف هر فصل با قلم  ، بخشBTitr 16شماره و عنوان هر فصل با قلم  .5
 فصل با حروف نوشته شود).

شمارة فصـل، عـدد    6شود. در اینجا عدد  مشخص می 2ـ   4ـ   6یا 4ـ    6هاي مختف هر فصل با اعدادي نظیر  قسمت
  شماره قسمت است. 2شماره بخش و عدد  4

، جـدول  2هـاي فصـل    ولگذاري شوند. مثالً براي جد ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره ها و جدول . تمامی شکل 6
) اگـر  Bold 12Lotusگردد. (قلم  ذکر می ها در زیر آنها عنوان شکلو  ها در باالي آنها عنوان جدولو...  2ـ2، جدول 1ـ2

 شکلی از مرجعی نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود.

تایپ شده  و در هـر   Microsoft Equation. کلیه فرمولها چه البالي خطوط و چه جدا از خطوط باید با استفاده از  7
 گردند. گذاري  ها شماره ها و شکل شوند مانند جدول فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که ظاهر می

رود به صـورت زیرنـویس (فقـط بـراي یـک بـار) در        معادل انگلیسی یا اصطالحات فارسی که براي اولین بار به کار می . 8
متر از لبـه   سانتی 3سانتی متر از لبه چپ کاغذ و حداقل  5/2ها زیریک خط که به فاصلۀ  صفحه مربوطه درج شود. زیرنویس

 سانتی متر حاشیه پایین صفحه رعایت شود) 5/2شوند. (در هر صورت الزم است  پایینی نوشته می

گیرد اشاره شود. چنانچه در داخل مـتن ازیـک منبـع مطلبـی        به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار میالزم است در متن  . 9
 باشد. اي باز شود و مرجع ذکر گردد. نحوه ارجاع در متن به روش زیر می نقل شود بالفاصله پس از خاتمۀ جمله کروشه

گذاري شوند. در این روش، مراجع به ترتیب شـماره در   شماره[ ] آیند داخل کروشه  مراجع به ترتیبی که در متن می  -
  (مانند شکل زیر) ذکر خواهد گردید. مراجعفهرست 

.  [1 ] ………….. 
 [2 ] ……………         

                                          : 1پیوست شماره 



  
  
  
 
 
  
  

  

  ارت علوم، تحقیقات و فناوريوز                                                    
  

  دانشگاه تفرش    
  

  .………… /گروه دانشکده
  

  
  پیشنهاد رساله دوره دکترا

  

  

 ……………………………  
  

  

44  
  

  استاد راهنما:
  

  ..………دکتر  /خانمآقاي           
  

  استاد مشاور:
  

  ………دکتر  /خانمآقاي           
  

  :دانشجو
……………  
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 در این قسمت عنوان
 تایپ شود پیشنهاد رساله


