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  تحقیق کلیضوابط 

  تحقیق انجاممراحل 
  

  .اقدام کنند کارورزي تحقیق، نسبت به انجام درس روش تحقیق پس از گذراندنموظفند پژوهشگران محترم  .1

ـ بـا تب را خـود  موضوع پیشـنهادي  سه کنند که ابتدا  پژوهشگران براي تعیین موضوع تحقیق خود به این صورت عمل می .2 ین ی

هـاي   هاي الزم در جلسات تصویب موضوع گروه پس از بررسی. نمایند ارسال می گروه علمیبه  1طی فرم شماره  ،موضوع

وظف است در اسـرع وقـت   موضوع، محصل مدر صورت عدم تصویب  .شود موضوع مصوب به پژوهشگر اعالم می،  علمی

  .موضوعات جدیدي را جهت بررسی آماده نماید

تواند با هماهنگی قبلی به صورت تلفنی یـا حضـوري از    گردد و محصل می پس از تصویب موضوع، استاد راهنما معرفی می .3

  .مند شود راهنمایی استاد محترم بهره

 سـؤاالت ، و ضـرروت تحقیـق   تیاهم، موضوع نهیشیپ، تبیین موضوع«که شامل طرح تحقیق خود را  در این مرحله محصل. 4

طـرح تحقیـق توسـط اسـتاد      .نماید ارسال می 2فرم شماره  باشد طی می» و مآخذ تحقیق منابعو  تحقیق يبند فصل، تحقیق

  .شود میرسد و در صورت نیاز تذکرات و فصل بندي جدید اعالم  میراهنما بررسی شده و به تایید 

ارائه  گروه علمیبه در زمان مقرر نویس آن را  نسبت به انجام تحقیق اقدام و پیش ،طرح تحقیقپژوهشگران پس از تصویب  .5

س از ارائه تذکرات الزم توسط استاد راهنمـا،  پ. زم به استاد راهنما تحویل شودهاي الدهند تا جهت اصالح و راهنمایی می

نویس آن را براي ارزیابی نهـایی بـه ایـن     پاكنیز  در پایانپردازند و  میپژوهشگران بر اساس آن به اصالح تحقیق خویش 

  .دهند میتحویل واحد 

باید طرح تحقیق مصوب و برگه تـذکرات اسـتاد راهنمـا همـراه بـا تحقیـق        ،نویس نویس و پاك در تمام موارد ارسال پیش .6

  .فرستاده شود

  .تنظیم شود A4 صفحه 60و حداکثر در  40حداقل در  کارورزي حقیقت .7

  .باشدمی اصلی منبع 15 ،منابع الزامی در تحقیق .8

  .نمره است 20تحقیق مجموعاً نمره  .9

  .باشد می 20از  14 تحقیق نمره قبولی .10

   .موضوعی دیگر خواهد بود به اصالح آن یا تدوین تحقیق در ملزم پژوهشگر ،نکرد کسب قبولی نمره ارزیابی در تحقیقی اگر. 11

کپی برداري پایان نامـه هـا یـا     ، در صورت احراز رونویسی یا 25/3/83بر اساس مصوبه جلسه شوراي آموزشی مورخ   .12

تحقیقات توسط هر یک از دانش پژوهان، شخص خاطی از ادامه تحصیل محروم و هیچگونه مدرك تحصیلی به وي اعطـاء  

  .نخواهد شد

متن را، همراه تحقیق ارسال  Wordتایپ نموده و فایل ) نویس نویس و پاك پیش(مراحل  الزم است تحقیق خود را در همه. 13

  .در غیر این صورت تحقیق ارائه شده مردود خواهد بود .نمائید
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نـه کمتـر و نـه بیشـتر از حـد      (همچنین رعایت حجم مورد نظـر  ) طبق راهنمایی استاد(بندي مناسب  دهی و فصل سازمان. 14

تفاوت بسیار با آنچه که اسـتاد راهنمـا    دهی تحقیق، از این رو، اگر سازمان. است  جزء شروط اساسی تحقیق) مشخص شده

  .گردد پژوه باز می شود و به دانش باشد، آن تحقیق پذیرفته نمی نشدهرعایت مشخص کرده، داشته باشد و یا حجم مورد نظر 

  بندي انجام تحقیق زمان

  :استمهلت مقرر در هر مرحله به شرح ذیل . شوند میتحقیق کارورزي طی دو ترم و در ادامه هم انجام 

 ماه بعد از شروع ترم  1تا  :)درخواست تصویب موضوع( 1فرم شماره جهت ارسال  مقررمهلت  -

 ماه پس از تایید موضوع  1 :)طرح تفصیلی تحقیق( 2فرم شماره جهت ارسال  مقررمهلت  -

 ماه بعد از تصویب طرح  3 :تحقیق نویس پیشارسال جهت  مقرر مهلت -

 ماه بعد از بررسی پیش نویس توسط استاد  2 :تحقیق نویس پاكجهت ارسال  مقررمهلت  -

اي با تاخیر اقدام  یعنی اگر در هر مرحله. باشد می، تنها دو ترم تحصیلی تحقیق کارورزيتمام فرصت محصل براي انجام  :تذکر

  .شود و در پایان ترم دچار مشکل خواهد شد میکند، از مجموع فرصت او کاسته 

  تحقیق موقعتحویل به پیامدهاي تاخیر در 

پـس از دریافـت نمـره    البتـه  . در صورتی که تحقیق در موعد مقرر نمره قبولی را دریافت نکند، نمره صفر منظور خواهد شد .1

  .واحد در جمع معدل تاثیر خواهد گذاشت 1شود، اما نمره صفر به اندازه  میقبولی، نمره قبولی جایگزین 

هاي الزم با واحـد مربوطـه،    است، با انجام هماهنگیویل به موقع تحقیق، محصل موظف آمدن تاخیر در تح در صورت پیش .2

  .قبولی را دریافت نماید هتحقیق خود را به پایان برساند و نمر

همـراه بـا تمـام تـذکرات اسـتاد      را آن توجه داشته باشد و بندي تحقیق  برگ زمانهاي ثبت شده در محقق باید به زمان  :توجه

  .مراحل همراه با تحقیق ارسال نماید همهدر راهنما و طرح تحقیق خود 

  تحقیق نگارش  صحیح شیوه

  :نکات زیر مورد توجه قرار گیرد تحقیق در نوشتن

  انتخاب موضوع .1

تـوان   زیرا هیچ تحقیـق مثبتـی را نمـی    ،انتخاب موضوع تحقیق از مسائل مهمی است که باید با تأمل و تعمق کامل انجام پذیرد

  .گردیده باشد ناینکه موضوع آن حساب شده انتخاب و از پیش مشخص و روش انجام داد مگر

  :توان از موارد زیر کمک گرفت براي انتخاب موضوع می

  .تجربه و عالقه شخصی) الف

  .دیگران باستفاده از تجار) ب
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  .تأمل در تحقیقات انجام شده) ج

  .هاي علوم اسالمی و اینترنتديهاي اطالعات، سیها، بانکهاي موضوعی کتابخانهفهرست مراجعه به)د

  ویژگی هاي موضوع تحقیق

  .مورد عالقه پژوهشگر باشد تا انگیزه کافی جهت تحقیق حاصل شود) الف

  .رشته تخصصی محصل باشددر ارتباط با  وی، جدید ي باید جزئدموضوع پیشنها) ب

هاي  شود، باید مشخص شود که موضوع ارائه شده چه تفاوتی با سایر پژوهش میگونه که در پیشینه تحقیق هم مطرح  همان) ج

  .چیستبراي پرداختن به این موضوع  وجه امتیاز این تحقیق،انجام شده دارد و 

ر غیر این صورت بحث ناتمام خواهد د ،اي محدود داشته باشد تا پژوهشگر بتواند در زمان معین آن را به انجام برسانددامنه) د

  .ماند

  .زمینه تحقیق یافت نشود ،محدود نباشد که پیرامون آنهم در قآن ) هـ

  .منابع کافی نسبت به موضوع در دسترس باشد) و

  طرح تحقیق .2

 ،این طـرح  درپژوهشگر . کندهن خود ترسیم میاي است که پژوهشگر براي انجام تحقیق در ذ طرح تحقیق در واقع همان نقشه

بـه    کنـد،  مـی این موضوع را بیان کرده و کیفیت و محدوده کار خود را مشخص  انتخاباهمیت موضوع، فواید و اهداف خود از 

اي عمل خواهد نمود، چه مراحلی را طی  خواهد بکند، چه هدفی را دنبال و به چه شیوه میسازد که چه  میبیان دیگر او روشن 

  .خواهد رسیدخواهد کرد و به چه نتایجی 

کتـب و منـابع    و) یعنی تحقیقاتی که تا کنون در مورد آن انجام شـده (چنین در طرح تحقیق، باید گزارشی از پیشینه موضوع هم

  ت کافی راجع به موضوع دارد یا نه؟مربوط به آن آورده شود تا معلوم شود پژوهشگر اطالعا

  تتبع و فیش برداري .3

کنـد و اطالعـات الزم را بـا     مـی خذ مهم و اصلی مربـوط را شناسـایی   ، پژوهشگر منابع و مآطرح تحقیقپس از تصویب موضوع و 

هر مطلـب  و  شود از منابع استخراج کرده پژوهشگر مطالبی را که به موضوع مورد نظر او مرتبط می. کند میمراجعه به آنها جمع آوري 

هـر یـک را بـر    و سـپس  خاص و موضوع اخص را ثبت کـرده  موضوع   کند و در باالي فیش، موضوع کلی، میرا در یک فیش ثبت 

  .ذکر مشخصات دقیق منبع و صفحه آن نیز ضروري استالبته . کند میاساس موضوعات کد گذاري 

  .نماید ها را بر اساس موضوع کد مربوطه دسته بندي می ، فیشاز ثبت مطالب و کد گذاري پس

  ترتیب .4

  .کند می، پژوهشگر آنها را با نظم منطقی مرتب پس از جمع آوري اطالعات
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  تحقیق و تجزیه و تحلیل .5

که درباره موضوع تحقیق ارائه هاي مختلفی ها به نقد و بررسی آراء و دیدگاهپژوهشگر پس از جمع آوري اطالعات و ترتیب آن

، نظریه سپس بر اساس شواهد و دالیل روشن کند و مینقاط ضعف و قوت هر یک را بررسی که  يطور به. پردازداست میشده

  .کندمختار خویش را تبیین می

  تنظیم .6

آوري شده و تحقیقات شخصـی   ، پژوهشگر حاصل تالش خویش که عبارت از مجموعه مطالب جمعپس از انجام مراحل فوق

قواعـد نگـارش و   رعایـت  است که قابل ذکر . کندمی قواعد نگارش روي کاغذ پیاده باشد را همراه با رعایت اصول وخود می

  .دهدایش مینوشته را افز ، ارزش و اعتبارویرایش

  تحقیق شیوه صحیح تنظیم مطالب

  :گیرد که عبارتند ازیق چهار محور کلی مد نظر قرار میتحق در تنظیم

  نظم منطقی مطالب .1

  تتبع و مراجعه به منابع .2

  ، تجزیه و تحلیلنوآوري .3

  ویرایشی نگارشی و رعایت نکات  .4

  :شودر بیان میلذا تذکرات مربوط به این قسمت در چهار محو

  نظم منطقی: محور اول 

اي که اگر کسی تنهـا فهرسـت مطالـب تحقیـق را بخوانـد، نظـم        هاي یک تحقیق خوب، انسجام مطالب است، به گونه از ویژگی

سجام و پیوستگی عناوین با یکدیگر، باید بین هر یک از عنـاوین و  عالوه بر ان. منطقی مباحث و ارتباط آنها را با یکدیگر بیابد

مطالب ذیل آن تناسب برقرار باشد و مطالب کامالً در راستاي تبیین همان موضوع باشند و شما هرگز نبایـد از موضـوع بحـث    

  .دقتی است زیرا سخن از موضوعی راندن و به مطلبی دیگر پرداختن نشانه بی. خارج شوید

  :آیند قسمت است که به ترتیب زیر می ششهر تحقیقی حداقل داراي  ور کلی،اما به ط

  چکیده) الف

ضـرورت  ر به موضـوع تحقیـق و وجـوه اهمیـت و     نویسنده در آغاز به اختصا. ي فصول تحقیق استچکیده گزارشی از محتوا

  .دهد مطالب هر فصل را در یک پاراگراف چند سطري توضیح می سپسکند و  تحقیق اشاره می

  .خورد شود و شماره صفحه نمی میتنظیم ) حدود سیصد کلمه(تایپی  یک صفحه چکیده در
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  .است... جایگاه چکیده در ابتداي تحقیق و بعد از صفحه بسم ا

  فهرست مطالب) ب

عناوین فهرست و متن باید کامالً با هم  .شوند میفهرست مطالب قید  ، درمتن تحقیق آمده است به ترتیب متنهمه عناوینی که در 

  .شود میو شماره صفحه هر عنوان در مقابل آن ذکر  تمایز داده شدهعناوین اصلی و فرعی از هم . دنباشداشته مطابق 

  مقدمه) ج

آن را در  ازنمـایی  کنند، که نویسنده جهت آشنایی خواننده بـا محتـواي تحقیـق،     تعریف می» چشم اندازي به تحقیق«مقدمه را 

و آنگـاه بـه    رسـند،  کننـد تـا بـه موضـوع مـورد بحـث مـی        تري شروع می معموالً مقدمه را از موضوع کلی. کند مقدمه ذکر می

  .شود می تشکر نوعی مرهون زحمات آنها است،ه تحقیق به اشاره کرده و از کسانی ک هاي تحقیق سرفصل

  .اي جداگانه و قبل از چکیده بیاید تواند در صفحه البته تقدیر و تشکر از این افراد می

 و با توجه به مطالـب مـتن  . اند شوند، چون نیازمند نوعی تسلط بر مطالب چکیده و مقدمه، پس از انجام تحقیق نوشته می :تذکر

  .شود شوند، که این تنها پس از اتمام تحقیق حاصل می مینوشته 

  یات تحقیقکل: فصل اول) د

  :عبارتند از فصل اول مشتمل بر دو گفتار است که

  مباحث مقدماتی: گفتار اول

  :شود مطرح می و پشت سرهم مباحث زیر به تفکیکدر آن  است و »مقدمه«غیر از » مباحث مقدماتی«

  تبیین موضوع .1

در . تلف قابل بحـث و بررسـی باشـد   هاي مخ ها و جنبه ، از زاویهیک علم ست در علوم مختلف و حتی درممکن ایک موضوع 

 اي ، جایگاه آن را بیان نموده و توضیح دهید که در تحقیـق خـود از چـه زاویـه    کامالً موضوع بحث را شکافته» ضوعتبیین مو«

  .اید موضوع را مورد بررسی قرار داده

  تحقیق اهمیت و ضرورت .2

اي بـر آن   در این قسمت توضیح دهید که انجام این تحقیق توسط شما از چه اهمیت و ضرورتی برخوردار اسـت و چـه فایـده   

  .مترتب است

  پیشینه تحقیق .3

اگر  است یا خیر؟اي نوشته شده ا مقاله، کتاب یاین موضوع خاص دهید آیا تاکنون درمراد از پیشینه تحقیق آن است که توضیح 

و . را بیان کنیـد  ترین آنها همراه با نام نویسنده اشاره کنید و آنگاه وجه امتیاز تحقیق خودتان مثبت است به برخی از مهم جواب
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 هـاي دیگـر  است توضیح دهید که تألیف و تحقیق مستقلی در این موضوع انجام نشده و تنها در البالي کتـاب  اگر نوشته نشده

  .، ارائه تحقیقی مستقل در این موضوع استر این صورت وجه امتیاز تحقیق شماد .توان از این موضوع سراغ گرفت می

  روش تحقیق .4

  . ...اي است یا میدانی و یا  تان کتابخانهذیل این عنوان توضیح دهید که روش انجام تحقیق

  سؤاالت تحقیق .5

  :توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم کرد سؤاالت تحقیق را می

بـه  . اصلی نویسنده بوده و در تحقیق خود به دنبـال پاسـخ گـویی بـه آن اسـت      هآن پرسشی است که دغدغ :سؤال اصلی )الف

  .است یق است که به صورت سؤالی در آمدههمان موضوع تحق ،اصلیعبارت دیگر سؤال 

معمـوالً  . کند و فرعی تجزیه میی ئ، آن را به چند سؤال جزکه به پرسش اصلی پاسخ دهدنویسنده براي این: االت فرعیؤس )ب

  .پردازد و عنوان آن فصل ناظر به آن سؤال و یا سؤاالت است هر فصل به پاسخ گویی به یک یا دو سؤال فرعی می

  .حجم مقدمه و مطالب مقدماتی نباید بیش از یک چهارم حجم تحقیق باشد: تذکر 

  مفهوم شناسی: گفتار دوم

  :گیردموارد ذیل انجام در مفهوم شناسی 

  معناي لغوي )الف

ـ  «؛ جوهري »صحاح اللغه«: هاي لغت معتبر نظیرهاي کلیدي تحقیق از کتاب توضیح معناي لغوي واژهدر   »همعجم مقـاییس اللغ

؛ الفّیـومی » المصـباح المنیـر  «؛ بدالرحمن الخلیـل بـن احمـد فراهیـدي    ابن ع» کتاب العین«؛ ابوالحسن احمدبن فارس بن زکریا

؛ ، سید محمـد مرتضـی الحسـینی الزبیـدي    »تاج العروس من جواهر القاموس«؛ آباديمحمدبن یعقوب فیروز »قاموس المحیط«

فرهنـگ فارسـی   « ؛»لغـت نامـه دهخـدا   « ؛محمدبن مکـرم بـن منظـور   » لسان العرب« ؛سعید خوري شرتونی» اقرب الموارد«

  .استفاده نمایید... و  »مصاحب

  معناي اصطالحی )ب

، بایـد بـه کتـب خـاص     کـدام علـم اسـت    از اصـطالحات  که اصـطالح مـورد بحـث   ، بسته به اینهر واژه در تبیین معناي اصطالحی

، مجمـع  د از کتاب المفردات راغب اصـفهانی مثالً اگر در صدد توضیح یک اصطالح قرآنی هستی. شناسی آن علم مراجعه کنید اصطالح

دهیـد از کتـب کالمـی و     و اگر اصطالحی کالمی را توضـیح مـی   .البحرین طریحی یا قاموس قرآن سید علی اکبر قرشی استفاده کنید

  .دهند کمک بگیرید هایی که اصطالحات کالمی را توضیح میاعتقادي یا از کتاب
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  فصول اصلی تحقیق)  هـ

بر اساس آنها تحقیق را سامان دهید و هر گونه تغییـري  و ، هاي اصلی تحقیق شما آمده است فصلسر، در برگه تصویب موضوع

  .پذیرفتنی نیست استاد راهنما ها بدون هماهنگی سرفصلدر 

  جمع بندي و نتیجه گیري )و

 .گیري کل تحقیـق بپردازیـد   بندي و نتیجه بندي مطالب آن فصل و در پایان تحقیق به جمع است در انتهاي هر فصل به جمعالزم 

، به عبارتی پاسخ سؤاالت فرعی را مطالب کل تحقیق را جمع بندي کنید) صفحه یکمثالً در (به اختصار ی، ري پایانگی نتیجهدر 

توضـیح  هاي پژوهش خودتـان را  دستاوردنتیجه و و آنگاه  رکدام را در یک پاراگراف بیاوریدبدون مطرح کردن سؤاالت آن ه

. دستاوردهاي پژوهش، اموري است که خواننده قاعدتاً باید با خواندن تحقیق به آنها دسـت یابـد   مراد از نتایج تحقیق و. دهید

 یـري بـه بیـان آنهـا    ، نویسـنده ذیـل عنـوان نتیجـه گ    ه جهاتی از آنها غافل مانده باشداما بدان جهت که ممکن است خواننده ب

هایی را به مسـئولین   توصیه» پیشنهادات«توانید تحت عنوان  ، مینتیجه گیري، در ادامه به اقتضاي موضوع چنین و هم. پردازد می

   .مطرح نمایید ...هاي ارتباط جمعی و  ، پرورشی و رسانهآموزشی

  کتابنامه) ز

 .بیاوریـد  ایـد  دادهها به آنها ارجاع و در پاورقیکرده ذیل این عنوان مشخصات کامل تمام منابعی را که مستقیماً به آنها مراجعه 

  .واهد شدخذکر  »و نگارشی نکات ویرایشی«مواردي که الزم است در نوشتن کتابنامه رعایت گردد در محور چهارم 

  نماي کلی

  :تنظیم مطالب تحقیق به صورت زیر است شیوه ،در یک نماي کلی و به طور خالصه

 صفحه عنوان تحقیق .1

 صفحه بسم اهللا .2

 )اختیاري(صفحه تقدیم یا تقدیر و تشکر  .3

 چکیده .4

 فهرست مطالب .5

 مقدمه .6

 )کلیات(فصل اول  .7

 فصل هاي دیگر تحقیق .8

 جمع بندي و نتیجه گیري .9

 )کتابنامه(فهرست منابع  .10

  .شوند میقبل از آن با حروف ابجد شماره گذاري صفحات و  شدهشروع  قدمهماز تحقیق  شماره گذاري صفحات  :تذکر

  تتبع و مراجعه به منابع:  محور دوم

  .و معتبرتري استفاده شود، تحقیق از امتیاز بیشتري برخوردار خواهد بود رهر چه در انجام تحقیق از منابع بیشت .1

  :وجود دارد هبراي شناسایی منابع مربوط به موضوع تحقیق، سه را .2

  .استنوشته شده) ع(ائمه  هاي توصیفی که درباره هاي کتابشناسی، مثل کتابشناسیمراجعه به کتاب) الف
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فـروغ  «هایی که در یک موضوع نوشته شده است و شـما آنهـا را در اختیـار داریـد، مـثالً اگـر       کتاب بهره گیري از کتابنامه) ب

) ص(هاي بیشتري در موضوع زنـدگانی پیـامبر اکـرم    توانید با کتاب را در اختیار داشته باشید با مراجعه به کتابنامه آن می» ابدیت

  .آشنا شوید و خود مستقیماً به آنها مراجعه نمائید

  .هاي کتابشناسی نرم افزاربهره گیري از ) ج

اي یافتید که مناسب تحقیق شما اسـت و آن کتـاب یـا     و اگر مطلبی را در کتابی یا مجله. سعی کنید به منابع دست اول مراجعه کنید. 3

، مطلـب را  صورت امکانِ دسترسی به منبع اصلی، حتماً به آن مراجعه کـرده مجله از کتاب دیگري آن مطلب را نقل کرده است در 

بـه  نقل کـرده،  ، و المیزان آن را از اصول کافی شماستالمیزان یافتید که مناسب تحقیق  در تفسیرمثالً اگر روایتی را . نقل کنید از آن

طباطبـایی،  : دهـی نمائیـد، بـه طـور مثـال     آدرس یـن شـیوه   او حدیث را به آن ارجاع دهید و یـا بـه   اصول کافی مراجعه کرده 

  .200، ص2اصول کافی؛ جکلینی، محمد بن یعقوب، : ؛ به نقل از100،ص10محمدحسین؛ تفسیر المیزان؛ ج

 بـدون ذکـر آدرس  که مطلبی  هر لذا. اید ذکر نمایید که از دیگران بهره گرفته کند که آدرس هر مطلبی را می ءامانتداري اقتضا .4

  .قابل قبول نیست باشد،

. اید باید منابع به ترتیب اعتبار در پاورقی ذکر شوند چنانچه مطلبی در دو یا چند منبع وجود دارد و شما به آنها مراجعه کرده .5

 مثالً اگر روایتـی هـم در اصـول   . دیمنابعِ کم اعتبارتر بیار مثل منابع کهن تر و یا دست اول؛ و در ادامه در آغاز منابعِ معتبرت

  :، هر دو منبع به شکل زیر ذکر شودالنوارکافی وجود دارد و هم در بحارا

  167، ص59و مجلسی ، محمدباقر ، بحاراالنوار ، ج 84، ص 2یعقوب ، اصول کافی ، ج کلینی ، محمدبن     

  تجزیه و تحلیل مطالب: محور سوم 

از ایـن رو بسـته بـه نـوع     . بدون سند اعتباري نـدارد ادعاي  یرازباید کامالً مستند باشد  کنید مطالبی که در تحقیق بیان می .1

ثـال اگـر   به عنـوان م . اقامه کنید و دالئل را کامالً تبیین نمائید... وایی و ، تاریخی، قرآنی و رمدعاي شما باید دالیل عقلی

و بیان شود که آیه  به آیه کامالً تقریر شودچگونگی استدالل ، اي از آیات شریفه قرآن است دلیل شما در اثبات مطلبی، آیه

تـر   ها جهت غنـی در چنین مواردي حتماً به کتب تفسیري مراجعه کنید و از آن. کند شریفه چگونه مدعاي شما را اثبات می

  .ساختن تحقیق بهره بگیرید

اي نباشد که چنـدین آیـه یـا روایـت بـدون هرگونـه        ذیل هر آیه یا روایت، توضیحات الزم و کافی مطرح شود و به گونه .2

  .توضیحی پشت سرهم ردیف شود

بنـابراین  . احسـاس شـود   ر قلمـی شـما در نوشـتار   اي کـه حضـو   بایست به قلم خودتان تقریر کنید بـه گونـه   تحقیق را می .2

، تجزیـه و تحلیـل   در حد امکان مطالب را پرورش دادهکنید  تالش. وجه پذیرفته نیستهاي طوالنی و پیاپی به هیچ قول نقل

  .نابجاي مطالب بپرهیزید نمایید و از تکرار
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  نگارشی نکات ویرایشی و: محور چهارم 

  متن اصلی تحقیق) الف

متن عربی یا انگلیسی بدون ترجمه قابل قبول نیست، آیات و روایات را حتماً ترجمه کنید و در کل تحقیق یک شیوه داشـته  . 1

  .ه در متن، بنابراین متن عربی به تنهایی کافی نیستیعنی ترجمه همراه با متن عربی، یا متن عربی در پاورقی و ترجم .باشید

تا حد امکان از تعـابیر عربـی و انگلیسـی    . اصطالحات نامأنوس را به کار نبرید. روان استفاده کنید گویا و از عبارات شیوا،. 2

  .بلکه کامالً علمی و تحقیقی باشد ،بهره نگیرید و سبک نوشتار، گفتاري و شعاري نباشد

تـر اسـت و از امتیـاز بیشـتري برخـوردار      تر و جذابتان خواندنیمطلب، بیشتر و بهتر دسته بندي شده باشد، تحقیقهر چه  .3

  . لذا سعی کنید مطالب هر فصل را به صورت دقیق دسته بندي نمایید. خواهد بود

را بررسی کنید یک راه این است که پیامـدها را  » پیامدهاي اسراف از دیدگاه قرآن و روایات«به عنوان مثال اگر قرار است      

اما راه دیگر این است که آنها را به دنیوي و اخروي، و پیامدهاي دنیـوي را بـه   . هم ردیف کنید مورد پشت سر 15مثالً در 

مسلّم اسـت  . یک به چند پیامد اشاره نمایید و براي هر پیامد عنوانی انتخاب کنید فردي و اجتماعی تقسیم کرده، و ذیل هر

  .است ترکه شیوه دوم شایسته 

پرهیـز   ...کنید، گویا، رسا و زیبا باشد و از عبارات کنایی و اسـتعاري و   ها انتخاب میها و زیر فصلعناوینی که براي فصل. 4

، )که شکل جملـه دارد (» کنند؟ چه عواملی ایمان را تضعیف می« :نجاي عنواالً به مث .بهتر است به شکل جمله نباشد و شود

  .»عوامل تضعیف ایمان«: بنویسید

به جا و درست استفاده  ...گیومه، کروشه، پرانتز و  نقطه ویرگول، ، ویرگول،دو نقطهنقطه،  :ئم نگارشی و ویرایشی مثلاز عال. 5

  .شود

اي از هم متمایز باشد، مثالً با شماره گذاري یا با درشت بودن عنـوان اصـلی و ریزتـر بـودن     عناوین اصلی و فرعی به گونه. 6

  .عناوین فرعی

  :شود تایپ تحقیق فونت هاي زیر پیشنهاد می براياز این رو . تایپ تحقیق در مرحله پیش نویس و پاکنویس الزامی است. 7

  

    14با اندازه  B Badrیا  B Lotusفونت : متن تحقیق -    

    11با اندازه  B Badrیا  B Lotusفونت : پاورقی -    

   18با اندازه   B Titr فونت :عناوین اصلی تحقیق -    

  16با اندازه ) بولد(تیره  B Mitra فونت :عناوین فرعی تحقیق -    

    16با اندازه ) بولد(تیره  B Badrیا  B Lotusفونت : سایر عناوین تحقیق -    
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هاست که حاشـیه مـتن از   ها و تورفتگیها، فاصلهها، چینشتعیین حاشیه  تحقیق الزامی است و منظور از آن،صفحه آرایی . 10

و در باال و پایین  5/1متر و در سمت چپ سانتی2و در صورت عدم تورفتگی  3کاغذ در سمت راست هنگام تورفتگی   لبه

متر از  سانتی 2شود و در هر صورت فاصله  مین تحقیق حساب بدیهی است که پاورقی نیز جزء مت. سانتی متر باشد 2کاغذ 

  .پایین کاغذ باید رعایت شود

و از فرسـتادن اوراق در  . بفرسـتید صورت مجلد با جلد طلق و شـیرازه  نویس به نویس و پاكتحقیقات را در مراحل پیش. 11

  . پاکت یا پوشه خودداري نمائید

  ها پاورقی )ب

ید و همین منابع با مشخصـات کامـل در کتابنامـه      ا شود که خودتان مستقیماً به آنها مراجعه کرده ا منابعی ذکر میهدر پاورقی .1

  .گردد ذکر می

  :پاورقی همیشه و همه جا باید طبق الگوي زیر بیاید .2

  .نام خانوادگی، نام، نام کتاب، مترجم، شماره جلد، شماره صفحه

  :به شکل زیر ارجاع دهید مقاله علمی باشدصورتی که منبع شما اما در 

  .نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، مترجم، نام مجموعه یا مجله، شماره جلد، شماره صفحه

تنها تفاوت آنها در این . ، ذکر آدرس در پاورقی الزامی است)اقتباس یا تلخیص(ها، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم در نقل قول .3

. گیرد و در نقل قول غیر مستقیم نیازي به گیومـه نیسـت   عبارت نقل شده داخل گیومه قرار می ،مستقیم است که در نقل قول

  .بنابراین هر مطلبی که آدرس نداشته باشد بدان معنا است که از خود شما است

ب آمـده اسـت ذکـر    نام خانوادگی و نام هر سه به ترتیبی که در پشـت جلـد کتـا    اگر کتابی داراي دو یا سه نویسنده باشد، .4

: مثل. آید ی آن میدر پ» و دیگران«ولی اگر بیش از سه نویسنده داشته باشد، تنها نام اولین مؤلف ذکر شده و کلمه . شود می

  .و دیگرانر ، ناصمکارم شیرازي

  .  89البالغه، خطبه نهج ؛ 85سوره بقره، آیه : آدرس دهیدصورت  این هالبالغه همیشه ب در ارجاع به قرآن و نهج .5

در این صورت تنها در کتابنامـه نـام متـرجم    . البالغه همیشه از یک ترجمه استفاده کنید سعی کنید در استفاده از قرآن و نهج .6

ها در پاورقیباشید، باید  هاي متعدد استفاده کرده ز ترجمهاما اگر ا. شود و نیازي به ذکر نام مترجم در پاورقی نیست ذکر می

  .نیز نام مترجم را بیاورید و در کتابنامه هم به تعداد نام مترجمین، نام کتاب تکرار شود

  .شودحذف می... ، عالمه، استاد و هللاها و کتابنامه، عناوین و القاب صاحبان آثار نظیر، دکتر، آیت ا در پاورقی .7

کنید، اگر آن برنامه یا پایگاه اینترنتی آن مطالب را از منبعـی   می یا از اینترنت استفاده افزاري هاي نرم در صورتی که از برنامه. 8

هاي منبع مورد استفاده اعم از مقاله یا کتاب را طبق الگوهـاي فـوق، چـه در مـورد پـاورقی و چـه        ذکر کرده، ابتدا ویژگی

  .)رس پایگاه اینترنتی را بنویسیدافزاري و یا آد نام برنامه نرم...(کتابنامه آورده و سپس داخل پرانتز بنویسید به نقل از 
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  کتابنامه )ج

ی را به ترتیـب  سمشخصات کتاب شنا بان آثار تنظیم کنید و در آن، همهکتابنامه را باید بر اساس حروف الفباي نام خانوادگی صاح .1

  .ناشر، محل نشر، تاریخ نشر نوبت چاپ، مترجم، شماره جلدها، دگی، نام، نام کتاب،انام خانو: زیر بیاورید

  .شناسنامه کتاب آمده است در که در روي جلد و گونهها بیاید؛ یعنی نام کتاب هماندر کتابنامه نام دقیق کتاب .2

بـدون  (نا بی: کرددر صورتی که برخی مشخصات کتاب معلوم نباشد، باید آنها را به ترتیب با این حروف اختصاري مشخص  .3

  ).بدون تاریخ(تا ، بی)بدون محل نشر(جا ، بی)ناشر

آید، و در  در صورتی که از چند اثرِ یک نویسنده استفاده کرده باشید در کتابنامه فقط در اولین اثر مشخصات صاحب اثر می .4

 گردد؛ شود به جاي مشخصات صاحب اثر، خط تیره ممتد رسم می ذکر مشخصات آثار دیگرِ او، که در پی اولین اثر ذکر می

  . ...، 2ج، القرآن تفسیر فی سید محمد حسین، المیزان، طباطبائی :مانند

  . ...، شیعه در اسالم ،  ـــــــــــــــــــــــ     

  ذکرت

س، از نـوی  نویس تحقیق بـا پـاك   و پیش است الزامی ، نیزنویس تحقیق این جزوه در مرحله پیشدر مذکور رعایت تمام شرایط 

است، زیرا در  براي پژوهشگرارزشمند س، فرصتی نوی در واقع مرحله پیش .ر نگارش آن، تفاوتی ندارندلحاظ اهمیت و دقت د

بـه پژوهشـی   نامه نیز از ایـن تجر  ها در هنگام نوشتن پایان شود و ضمن رفع آن هاي پژوهش خود آشنا می این مرحله با ضعف

  .هره خواهد بردخود ب
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   کاروزي تحصیالت تکمیلیتحقیق 

  ...رشته 

  

   :عنوان

  الرحمنالرحمن  سیماي عبادسیماي عباد

  در قرآن کریمدر قرآن کریم
  

  :استاد راهنما

  ...االسالم و المسلمین ت حج

  

  :پژوهشگر

... 

  

  

  :شماره تحصیلی

...  

  

 جلد  تحقیقروي نمونه : 1ضمیمه
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 رم ارزیابی تحقیقفنمونه : 2میمهض

  
  

  کارورزي تحقیق ارزیابی

  

    :رشته تحصیلی    :شماره تحصیلی    :خانوادگینام و نام
            

    :شـوع پژوهـموض
  

  

امتیاز هر   گذاري معیار ارزش  ردیف  معیارها
  معیار

امتیاز 
  شده کسب

ي
هر

ظا
  

)
20 

از
تی

ام
(

  

    5  )، صفحه آراییتایپجلد، (آراستگی تحقیق   1

    5  رعایت قواعد و عالئم نگارشی  2

    10  گویی و گزینش عناوین مناسب روان بودن جمالت، پرهیز از مغلق  3

ي
ار

خت
سا

 
و 

ی
وای

حت
م

  
 )

55 
از

تی
ام

(  
  

    5  و مقدمه مطالب فهرست، در ابتداي تحقیقچکیدة گویا   4

    10  )مباحث مقدماتی و مفهوم شناسی(کلیات تحقیق   5

    5  پایان تحقیقو  گیري در انتهاي هر فصلجمع بندي و نتیجه  6

    15  اصلی موضوع از نشدن خارج و تحقیق جامعیت ،مطالب منطقی سازماندهی  7

    10  تقان مطالبغناي علمی تحقیق و ا  8

    10  استفاده محقق از قلم خود در طول تحقیق  9

د 
نا

ست
ا

ق
قی

ح
ت

  
)

25 
از

تی
ام

(
  

    10  )حد مشخص شده(متعدد  و رجوع به منابع معتبر  10

    5  ها ها و مستند بودن استدالل رعایت امانت در نقل قول  11

    5  ذکر منابع در پاورقی به صورت دقیق  12

    5  شناسی با مشخصات کامل کتاب) کتابنامه(فهرست منابع   13

    100  امتیاز کسب شده

  

  :محترم ارزیابنظرات 
  

  

  

  :، تاریخ و امضاءنام و نام خانوادگی

 غیر حضوري


