دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
دانشكده حقوق و علوم سياسی

دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و
دکتراي تخصصي

مقدمه
يکي از اهداف نگارش پاياننامه /رساله ،آشنايي دانشجويان گرامي با نحوه نگارش و تنظيم مطالب درباره يک
موضوع علمي است .در اين نمونه تمام نکتههاي الزم را نميتوان بيان کرد .اما براي ايجاد هماهنگي در تدوين پايان
نامهها /رساله ها ،الزم است دانشجويان گرامي در تدوين و تايپ پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و رساله هاي دکتراي
تخصصي ،شيوه منظور اين دستورالعمل را رعايت کنند.

البته قبل از بيان دستورالعمل ،توجه به چند نکته ضرورت دارد:
 .1رعايت اين دستورالعمل عالوه بر دانشجويان کليه گرايشهاي رشتتههتاي قوتوو و علتوم
سياسي ،براي دانشجويان همه گرايش هاي رشتههاي فوه و الهيتات و علتوم قرانتي نيت ال امتي
است.
 .2واژه پايان نامه براي موطع کارشناسي ارشد و واژه رساله براي دانشجويان دکتري ميباشد.
در اين دستورالعمل شيوه هاي مذکور براي پايان نامه ،شامل رساله هاي دکتري نيت متيشتود.
مگر اين که به طور صريح براي رساله دکتري شيوهاي جدا و و يژه بيان شده باشد.
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 .1نوع کاغذ و نحوه چاپ
اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید در قطع کاغذ  ) 29/5 × 21 cm( A4بــوده و مطـالب آن با نـرم
افـزار  Word 2007به صورت دورویه تایپ و چاپ گردند.

 .2مشخصات روي و پشت جلد پايان نامه ها
 .1-2جـلد پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشكده به رنگ " سرمه ای " از نوع کالینگور و
جلد رساله دانشجویان دکتري دانشكده به رنگ " مشکی " از نوع گالینگور خواهد بود.
 .2-2رعایت مندرجات روي و پشت جلد پایان نامه(پیوست الف و ب) الزامی است .به هنگام کالینگور
کردن پایاننامه رو و پشت چرمی آن باید به شكل زرکوب چاپ شود.
.

 .3شرح روي جلد پايان نامه (طبق نمونه پیوست)
 . 1آرم دانشگاه آزاد اسالمی ( ترجیحاً در ابعاد  2/5سانتی متر ×  3سانتی متر )
با فونت ب – زر 18سیاه

 . 2عبارت« دانشگاه آزاد اسالمی »
 . 3عبارت « واحد تبریز»

با فونت ب  -زر  18سیاه

 . 4نام دانشكده و نام گروه آموزشی

با فونت ب  -زر  16سیاه

 . 5عبارت « پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد »

با فونت ب -زر  16سیاه

 براي رساله هاي دکتري تخصصی عبارت «رساله براي دریافت درجه دکتراي تخصصی »
بافونت ب  -زر  16سیاه

 . 6کلمه«رشته» و «گرایش» ( نام گرایش تحصیلی)
 . 7کلمه « عنوان »

بافونت ب  -نازنین 18سیاه

 . 8عنوان پایان نامه /رساله

با فونت ب  -تیتر  18سیاه

 . 9عبارت « استاد راهنما »

با فونت ب -نازنین  18سیاه

 . 10نام استاد راهنما

با فونت ب  -زر  18سیاه

 . 11عبارت « استاد یا استادان مشاور »

با فونت ب -نازنین 18سیاه

 . 12نام استاد یا استادان مشاور

با فونت ب  -زر  18سیاه

 . 13کلمه « نگارش »

با فونت ب  -نازنین 18سیاه

 . 14نام نگارنده

با فونت ب  -زر  18سیاه
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بافونت ب  -زر  14سیاه

 . 15تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل سال

 .4ترتيب مطالب پايان نامه
 .1صفحه روی جلد (فارسی و مطابق دستورالعمل الف)
 .2صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .3صفحه تقدیم
 .4صفحه سپاسگزاری
 .5تعهد دانشجو مبنی براصالت داشتن پایان نامه و رعایت حقوق معنوی (كپی رایت)
دیگران

 .6صفحه چکیده فارسی پایان نامه/رساله
حداكثر 250تا  300كلمه در یک صفحه و در یک پاراگراف .به محض تمام شدن چکیده،
در سطر بعدی از همان صفحه چکیده ،باید واژگان كلیدی ( حداكثر ده واژه مرتبط با عنوان )
بیاید .چکیده باید با فونت  12نوشته شود.
نکته .تا خود این بند هفتم ،رعایت هر یك از این بندها در صفحه جدا و مستقل و بدون شماره
صفحه (نه عددي و نه الفبایی) صورت خواهد گرفت.

 .7صفحه های فهرست مطالب
پایان نامه کارشناسی ارشد صرفا یك فهرست با عنوان "فهرست مطالب" خواهد داشت.
ولی رساله هاي دکتري باید به ترتیب دو فهرست داشته باشد" :فهرست عناوین اصلی" و
"فهرست تحلیلی مطالب" .دومین فهرست همه عناوین درون رساله را در بر خواهد گرفت .ولی
اولین فهرست صرفا عناوین اصلی و درشت رساله (صرفا تقسیم بندي تا چهار عنوان را یعنی معادل
فصل ،بخش ،مبحث و گفتار) را در بر خواهد گرفت .فهرست عناوین اصلی نباید از دو صفحه
تجاوز کند .فهرست مطالب شماره صفحه الفبایی میگیرد و نه عددی.
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 .8مقدمه
مقدمه در پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل  5صفحه و حداکثر  10صفحه باشد .در رساله
دکتري مقدمه باید حداقل  10صفحه و حداکثر  30صفحه باشد .هدف از نوشتن مقدمه به ترتیب
عبارت است از بیان «مبنای فکری و نگاه خاص نگارنده بر موضوع تحقیق»« ،روش تحقیق» و
«نظم كلی درون تحقیق» .پس دانشجو در مقدمه باید با قلمی شیوا و روان ،نخست «مبناي فكري و
نگاه خود بر موضوع» را تبیین کند .این تبیین در پایاننامه کارشناسی ارشد باید حداقل  2و حداکثر
 4صفحه باشد .ولی در ساله دکتري باید حداقل  4و حداکثر  8صفحه باشد .باید دقت کرد که تبیین
مبنای فکری نیازي به عنوان دادن ندارد .بلكه کافی است که در زیر عنوان مقدمه به اندازه مذکور
مطلب نوشته شود.
دانشجو بعد از «تبیین مبنای فکری و نگاه خود بر موضوع» در زیر عنوان مقدمه ،باید به ترتیب
عناوین زیر را نیز (البته بدون شماره) در مقدمه بیاورد و هرکدام را به شیوه مذکور بنویسد:
 .8-1سابقه تحقیق:
دانشجو باید سابقه تحقیق در موضوع را به طور مستند (با ارجاع دقیق در پاورقی) ذکر کند .یعنی هر
کتاب ،مقاله ،پایان نامه و یا رساله که در ارتباط با موضوع پایان نامه نوشته شده است ،ذکر کند و مورد به
مورد بیان کند که این نویسنده به موضوع از چه جهت و تا چه اندازه وارد شدهاست .پس در بیان سوابق اوال
نباید به ذکر عنوان کلی و نادرست "در اين باره هيچ تحقيقي صورت نگرفتهاست" ،بسنده کرد .ثانیا بیان
سابقه ،همان كپی كردن منابع مذكور در آخر پایان نامه /رساله نیست .بلكه بیان کردن مستند درون و مفاد
منبع است؛ ذکر نگاه و باور صاحبان آثار مرتبط است.
کمیت بیان سابقه تحقیق به خود هر موضوع بستگی دارد .ولی در پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل باید
پنج منبع مرتبط تر در بیان سوابق ذکر و نوع ارتباطش بیان شود .در رساله دکتري نیز حداقل باید از  10منبع
در بیان سوابق استفاده شود .اگر پایان نامه تطبیقی باشد ،عالوه بر پنج و ده سابقه مذکور ،باید حداقل سه
منبع خارجی مرتبط (ترجیحا انگلیسی) در پایان نامه کارشناسی ارشد و حداقل پنج منبع خارجی مرتبط
(ترجیحا انگلیسی) در رساله دکتري در بیان سوابق استفاده شود.

 .8-2سوال های تحقیق:
دانشجو باید دو نوع سوال بنویسد :سوال اصلی (یك سوال) و سوال هاي فرعی (در پایان نامه
کارشناسی ارشد حداقل  3سوال فرعی و در رساله دکتري حداقل  4سوال فرعی) .سوال نباید به گونهاي
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(یعنی نباید با آیا ) طرح شود که پاسخش فقط بله یا خیر باشد .بلكه باید به گونهاي سوال شود که پاسخش
بتواند تحلیلی باشد.
سوال اصلی در واقع به حالت سوالی در آوردن همان موضوع پایان نامه/رساله است .مثال اگر موضوع
پایان نامه دانشجوئی «مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی» باشد ،سوال اصلی این دانشجو
میتواند چنین باشد« :مبنا ،شرایط و آثار مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی چیست؟» یا
میتواند چنین طرح بشود « :مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی داراي چه مبنا ،شرایط و
آثار است؟»
سوال هاي فرعی باید نسبت به عنوان پایان نامه جزئی تر ،کاربردي تر و واقعا فرعی باشند .مثال موضوع
فوق میتواند داراي این سوال هاي فرعی باشد:
 .1مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی از چه مبنایی تبعیت می کند؟
 .2تقصیر راننده چه نقشی در مسوولیت دارنده وسیله نقلیه دارد؟
 .3حدود مسوولیت بیمه در جبران خسارات ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوري زمینی چیست؟
 .4دارنده وسیله نقلیه به چه دفاع هایی میتواند متمسك شود؟
 .8-3اهداف تحقیق:
اهداف جمع هدف است .هدف یعنی «از حالت جمله خارج كردن و به حالت توصیفی – تركیبی در
آوردن هر یک از سوال های اصلی و فرعی» .اهداف از روي سوال هاي اصلی و فرعی نوشته میشود.
هدف اصلی از روي سوال اصلی و اهداف فرعی به ترتیب و به تعداد سوال های فرعی .در بیان هدف باید
از قیود «تبیین»« ،تحلیل»« ،مطالعه» و  ...استفاده کرد .مثال براي موضوع فوق با لحاظ سوال هایش این اهداف
را باید نوشت:
 .8-3-1هدف اصلی:
تبیین مبنا ،شرایط و آثار مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی
 .8-3-2اهداف فرعی:
 .1احراز مبناي مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی
 .2مطالعه نقش تقصیر راننده در مسوولیت دارنده وسیله نقلیه
 .3تبیین حدود مسوولیت شرکت بیمه در جبران خسارات ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوري زمینی
 .4تبیین دفاع (هاي) قابل تمسك از سوي دارنده وسیله نقلیه موتوري زمینی
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 .8-4فرضیه های تحقیق:
فرضیه یعنی «پاسخ خبری مثبت یا منفی به هر یک از سوال های فرعی» .پس فرضیه ها باید مطابق
یعنی به تعداد و به ترتیب سوال هاي فرعی باشند .همان طور که از واژه فرضیه به وضوح بر میآید ،فرضیه
پاسخ احتمالی است؛ ظن هوشمندانه محقق براي پاسخ هر یك از سوال هاي فرعی خود است که البته
نادرست در آمدنش نیز در عاقبت (در نتیجه تحقیق) غیرممكن نیست و هدف از تحقیق نیز آزمودن درستی
و نادرستی هر یك از این پاسخ هاي فرضی است .مثال با لحاظ سوال هاي فرعی مذکور ،فرضیه موضوع
مذکور عبارتند از:
 .1مبناي مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی تئوري تضمین حق است.
 .2تقصیر راننده در مسوولیت دارنده وسیله نقلیه نقشی دارد.
 .3بیمه صرفا خسارات جسمی و مالی مادي را جبران میکند.
 .4تنها دفاع دارنده وسیله نقلیه عبارت است از اقدام زیان دیده.

 .8-5ساماندهی تحقیق
منظور از ساماندهی تحقیق این است که دانشجو در صفحه آخر مقدمه خود بیان کند که درون پایاننامه
 /رساله به چند فصل و با چه عناوینی تقسیم شده است و در هر فصل از چه موضوعات کالن و اصلی بحث
شده است .طوري که خواننده بتواند با خواندن این سامان ،حدث بزند که در درون پایان نامه  /رساله چه
مطالبی را و با چه نظم و منطقی مطالعه خواهد کرد .ساماندهی پایان نامه ارشد باید در یك صفحه و
ساماندهی رساله دکترا باید حداکثر در دو صفحه بیان شود.

 .9متن (بدنه) اصلی پایاننامه (شامل فصل ها)
 .10نتیجه
 .11پیشنهاد (در صورت وجود)
 .12منابع ( تنظیم طبق روش مذكور در ادامه)

 .14پیوست ها (ضمائم)
 .15چکیده انگلیسی (دقیقا برگردان چکیده فارسی)
 .16صورت جلسه دفاع

 .17پشت جلد انگلیسی ( مطابق فارسی روی جلد با توجه به پیوست ب)
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 .5نکات راجع به نحوه نگارش پایان نامه  /رساله:
 .1صفحات پایان نامه/رساله باید بصورت ساده و بدون استفاده از کادر یا سرصفحه تایپ شود.
 .2متن پایان نامه طوري تنظیم شود که از سمت راست کاغذ  ،3cmاز سمت چپ  ،2cmازباالي
صفحه  3cmو از پایین صفحه  2/5cmفاصله داشته باشد.
 .3فاصله سطرها در سراسر پایان نامه برابر 1/3 cmبوده ولی در چكیده برابر 1 cmدر نظر گرفته
شود.
 .4صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شده و سطر اول هر پاراگراف در صفحات پایان
نامه باید شامل  1cmتورفتگی به سمت داخل باشد.
 .5شماره گذاري صفحات پایان نامه در پایین و وسط صفحه بوده و فاصله شماره صفحه تا پایین
صفحه  1/5cmباشد.
 .6قلم و فونت هایی که در تهیه پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد به صورت زیر است:
نام و سایز فونت براي
نوشتار فارسی

ب – نازنین  18یا ب  -لوتوس  18یا ب میترا 18

سرفصلها
1

ب  -زر  16بولد

2

ب  -زر  14بولد

عناوین اصلی
عناوین فرعی
متن اصلی

ب – نازنین  14یا ب  -لوتوس  14یا ب میترا 14

 .7عناوین هر فصل در صفحات جداگانه آورده شود ( .مثل پیوست ج) .
 .8نگارش پایان نامه به فارسی روان و با استفاده از واژگان فارسی باشد .حتیاالمكان از به کار بردن لغات
التین خودداري نموده و معادل فارسی آنها استفاده شود .در صورت نیاز در پاورقی همان صفحه با ذکر
شماره ،لغات التین آورده شود.
 .9در صورتی که یك عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ،توضیح را می توان به صورت
پاورقی در همان صفحه ارائه نمود .در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره اي به صورت کوچك در باال
و سمت چپ آن تایپ می شود و در پاورقی ،توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.
 . 1منظور از عناوين اصلي قسيمهاي كالن يعني فصل ،بخش و مبحث است .به عدد نيز (مثال در فصل نخست) ،منظور  1-1 ،1و
 1-1-1ميباشد.
 . 2منظور از عناوين فرعي ،گفتار ،بند و الف ميباشد .به عدد نيز (مثال در فصل نخست) ،منظور  1-1-1-1و فرعيات اين قسيم ميباشد.
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 .10در صورت نیاز به درج پاورقی ،همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز  11و
موارد انگلیسی به صورت چپ چین با قلم  Times New Romanبا سایز  10نوشته شوند.

 .6شـمـاره گـذاری و ارجاع
 . 1روش شماره گذاری صفحات
تا فهرست ،هچ صفحهاي شماره عددي و ني الفبايي نميگيرد .فهرست شماره الفبايي فارسي ميگيرد.
از خود مودمه به بعد ،در پايين و وسط هر صفحه شماره عددي فارسي درج ميشود .در آخر پايان نامه ني
صفحه پشت جلد انگليسي و چکيده انگليسي هيچ شماره اي نمي گيرند.

 . 2نحوه تنظيم عناوين در فهرست و درون پايان نامه/رساله
به طور مرسوم ،فهرست و بدین خاطر درون (بدنه اصلی) پایان نامه از چند «فصل» تشكیل میشود و
هر فصل نیز به نوبت خود ،به بخش ،مبحث ،گفتار ،بند ،الف و عدد ( )...1-1 ،1تقسیم میشود .به این روش
سنتی ،می توان روش باببندی (مبتنی برتبویب) گفت.
باید گفت که در تنظیم فهرست و تقسیم بندي درون (بدنه اصلی) پایان نامه هاي دانشكده حقوق و
علوم سیاسی نه از روش سنتی باببندی (مبتنی برتبویب) ،بلكه از روش نوین عددی استفاده خواهیم کرد.
بدین گونه که بدون استفاده از عناوین ابواب فوق (فصل ،بخش ،مبحث ،گفتار ،بند ،الف) ،فصل نخست را با
عدد  ،1فصل دوم را با عدد  ،2فصل سوم را با عدد  3و  ...خواهیم شناخت .سپس درون مثال بخش نخست
از فصل نخست را به  ،1-1بخش دوم از آن فصل را به  1-2تقسیم میکنیم .درون بخش نخست از فصل
نخست را (یعنی مثال مبحث اول را) با عدد  1-1-1نشان میدهیم .فرعیترین عدد باید به عنوان بچسبد.
یعنی در صورت وجود شماره اصلی و شماره (هاي) فرعی ،شماره فرعی ( یا فرعیترین شماره) باید به
عنوان نزدیك باشد و نه شماره اصلی .براي سهولت بیان نمونه اي را ذکر می کنیم:
 .1تبيين مفاهيم راجع به قرارداد مصرف و محدوديت آزادي قراردادي 17 ........................
 .1-1مفهوم قرارداد مصرف و قووو مصرف 18 ................................................................................................................................
 .1-1-1مفهوم قرارداد مصرف 24 .............................................................................................................................................
 .1-1-2مفهوم و استوالل قووو قراردادهاي مصرف 32 ...................................................................................................
 1-2تبيين ترديدها و ابهام ها 40 ........................................................................................................................................................
 .1-2-1ترديد در خدشه ديدن استوالل فردي از محدودگشتن آزادي قراردادي 45 ..................................................
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 .1-2-2ترديد در نوع رابطه استوالل فردي و نفع فردي 51 .............................................................................................
 .1-2-3ابهام ناشي از کثرت کلي گويي ها و مشوت تبيين آن ها 62 ............................................................................
 .1-3در پي موسم براي محدوديت آزادي قراردادهاي مصرف 67 ................................................................................................
 .1-3-1موسم رايج در قووو کالسيک قراردادها 77 ..........................................................................................................
 .1-3-2موسم قاصل از تطبيق دو معناي آزادي با اقکام قووو مصرف 84 ................................................................

 .2محدوديت آزادي قراردادهاي مصرف در معناي منفي91 .......................................................
 .2-1مبناي آزادي قراردادي در معناي منفي و محدوديت هاي آن 95 .....................................................................................
 .2-1-1مبناي آزادي قراردادي در معناي منفي 101...............................................................................................................
 .2-1-2محدوديت هاي آزادي قراردادي در معناي منفي 108..............................................................................................
 .2-1-2-1اضرار به غير117.......................................................................................................................................................
 .2-1-2-2نوض اخالو126.......................................................................................................................................................
 .2-1-2-3پدرساالري قانون 133..............................................................................................................................................
 .2-2محدوديتهاي آزادي قراردادهاي مصرف در معناي منفي 147...........................................................................................
 .2-2-1ناروايي رويه تجاري 155....................................................................................................................................................
 .2-2-1-1گمراه کنندگي رويه تجاري 159...........................................................................................................................
 .2-2-1-2خشن بودن (وادارندگي) رويه تجاري 166........................................................................................................
 .2-2-1-3سوء استفاده از ضعف خاص مصرف کننده 169...............................................................................................
 .2-2-1-4موابله جمعي و پيشگيرانه با رويه هاي ناروا 173..............................................................................................
 .2-2-2تحميل شرط به مصرف کننده 177................................................................................................................................
 .2-2-2-1تعريف و مصاديق شروط نارواي قراردادهاي مصرف 180...............................................................................
 .2-2-2-2مبناي محدوديت آزادي اشتراط در قراردادهاي مصرف 184.......................................................................

نکته .عنوان فصل باید در صفحه جداگانهاي بیاید و صفحه نخست از مطالب هر فصل نیز باید
از خط پنجم شروع شود.

 .3شماره گذاری پيوست ها :
اگر پایاننامه  /رساله داراي پیوست یا پیوستها باشد ،این پیوست (ها) باید با حروف الفباي
فارسی نامگذاري شوند .به عنوان مثال:
پیوست الف .قانون مسوولیت مدنی مصوب سال  1339شمسی
پیوست ب .مواد مرتبط از قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392شمسی
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 .7روش ارجاع (از طریق پاورقی نویسی)
ارجاعات داخل پايان نامه به صورت پاورقي خواهد بود با رعايت نكات زير:

الف .ارجاع به منابع فارسي
 .1در اولين ارجاع ،هر منبع ،به طور كامل و دقيقا مانند آنچه در فهرست منابع ميآيد معرفي و به
شماره صفحه مربوط ارجاع شود :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( ،سال انتشار) عنووان اثور (كتوا ،
مقاله و …)  ،نام مترجم يا محقق ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،ناشر ،محل انتشار ،شماره صفحه.
 .2در ارجاعهاي بعدي :اگر بالفاصله از همان منبع استفاده شود ،پاورقي به اين شكل خواهد بود:
همان ،شماره صفحه .ولي اگر همان منبع با فاصله ارائه شود ،شكل ارجاع در پاورقي چنين اسوت:
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده ،نام اثر ،شماره صفحه.

ب .ارجاع به منابع التين
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول از نام كوچك نويسنده با حرف بزرگ و با نقطه( ،سال انتشار) عنووان
اثر (كتا  ،مقاله و …)  ،شماره جلد ،نوبت ويرايش ،ناشر ،شماره صفحه.
 .1نحوه ارجاع به كتا
Collins H., (1997), The Law of Contract, London, Butterworths, p. 9.
Zweigert K. & Kötz H., (1998), An Introduction to Comparative Law, vol. I, Oxford,
Clarendon Press, p. 210.

 .2نحوه ارجاع به مقاله
Fletcher J. (1972), Fairness and Utility in Tort Theory, 85 Harvard Law Review, p.
537.
Tenreiro M., (1995), The Community Directive on Unfair Terms and National Legal
Systems, 5 European Review of Private Law, p. 273.

اعداد مذكور قبل از نام مجله (  85و  ) 5نشان دهنده شماره مجله است.
 .3نحوه ارجاع به منابع التين اينترنتي:
Twigg-Flesner C., Parry D., Howells G. and Nordhausen A., “An Analysis of the Application
and Scope of the UCP Directive”, 2005, available at: http://www.dti.gov.
uk/ccp/consultpdf/ﬁnal_report180505.pdf, 5/11/2005, p.
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چند نكته:
 .1اگر از منبعي بالفاصله براي بار دوم يا بيش تر استفاده بكنيم ،اگر شماره صفحه نيز همان
باشد ،از عبارت  op. cit.استفاده ميكنيم .مثال:
1. Collins H., (1997), The Law of Contract, London, Butterworths, p. 9.
2. op. cit.

 .2اگر از منبعي بالفاصله براي بار دوم يا بيش تر استفاده بكنيم ،ولي شماره صفحه منبع فرق
بكند ،از عبارت  Ibid, at p.استفاده ميكنيم .مثال:
1. Collins H., (1997), The Law of Contract, London, Butterworths, p. 9.
2. Ibid, at p. 12.

 .3اگر از منبعي براي بار دوم يا بيشتر ولي با فاصله از اولين ذكر كامل نام منبع ،استفاده
بكنيم ،بايد نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول از نام كوچك نويسنده با حرف بزرگ و با نقطه،
(سال انتشار) و عنوان اثر (كتا  ،مقاله و …) را ذكر كنيم و سپس شماره صفحه را بنويسيم.
مثل ارجاع پنجم و ششم در زير:
1. Collins H., (1997), The Law of Contract, London, Butterworths, p. 9.
2. op. cit.
3. Ibid, at p. 12.
4. Fletcher J. (1972), Fairness and Utility in Tort Theory, 85 Harvard Law Review, p.
537.
5. Collins H., (1997), The Law of Contract, London, p. 17.
6. Fletcher J. (1972), Fairness and Utility in Tort Theory, p. 539.

 .4اگر اثر بیش از دو نویسنده داشته باشد ،فقط نام نویسنده اول ذکر و سپس از واژه et al
استفاده میشود.

براي مثال :

Polit et al, (2009),

 .8روش معرفی منابع در فهرست منابع:
الف .فهرست منابع به اجزاء زير تقسيم مي شود:

قران كريم و نهج البالغه بدون شماره و در ابتداي فهرست منابع
 -1منابع فارسي (به ترتيب ،مقاالت ،كتب ،پاياننامهها ،جزوههاي درسي ،فرهنگها و كتا هاي
لغت،منابع الكترونيكي و اينترنتي ،قوانين)
 -2منابع عربي ( در صورت تعدد منابع ،به ترتيب فوق)
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منابع التين (انگليسي-فرانسه-تركي)

ب – معرفي منابع در فهرست منابع براساس نام خانوادگي مولفين خواهد بود با ترتيب زير:
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( ،تاريخ انتشار) ،عنوان اثر ،نام مترجم يا محقوق ،شوماره جلود،
نوبت چاپ ،ناشر ،محل انتشار.
چنانچه دو اثر يا بيشتر از يك مولف مورد استفاده واقع شده باشد بعد از منبع اول به جواي
نام خانوادگي و نام ،از خط تيره استفاده شود.
ج -قرآن كريم و نهج البالغه قبل از كليه منابع و بدون شماره بيايد.
د – كليه منابع با شماره مسلسل مرتب شود (.)… 1،2،3
هو – مثال براي فهرست منابع:
نمونه ذكر كتاب فارسي در فهرست منابع:
 .1قبلهاي خويي ،خليل ،)1388( ،آيات االحكام (حقووق مودني و جزايوي) ،چواپ ششوم ،سومت،
تهران.
 .2موسوي خميني ،سيد روح اهلل 1369( ،هو.ش ).تحرير الوسيله ،ترجمه سيد محمد باقر موسووي
همداني ،جلد  ،3موسسه انتشارات دارالعلم ،قم.
نمونه ذكر كتاب عربي در فهرست منبع:
مكي العاملي ،محمد بن جمال الدين (شهيد اول) 1406 ( ،هو.ق ،).اللمعه الدمشوقيه ،چواپ دهوم،
حكمت ،قم.
نمونه ذكر مقاله فارسي در فهرست منابع:
خادمان ،محمود ،)1388( ،مقررات جديد اعتبارات اسناد  ،UCP600فصلنامه ديدگاههواي حقووقي،
سال چهاردهم ،شماره .48
نمونه ذكر پايان نامه  /رساله در فهرست منابع:
دهشيري ،غالمعلي ،)1388( ،مباني حق تسلط بر نفس و عضو در حقوق كيفري ايران ،پايان ناموه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري ،تهران.
نمونه ذكر پايگاه اينترنتي در فهرست منابع:
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قادري ،صادق ،)1389( ،سوء قصد در حقوق كيفري ايران ،سايت وكالت ،آرشيو مقاالت ،مراجعه شده در
 20اردي بهشت  1390ازwww.Vekalat.org:

نمونه ذکر منابع انگليسي در منابع

مثل اولين ارجاع منابع التين در پاورقي خواهد بود .با اين تفاوت كه شماره صفحهاي ذكر نخواهيم
كرد و فهرست الفبايي نام خانوادگي اولين نويسنده را در ترتيب منابع رعايت خواهيم كرد .مثال:
Zweigert K. & Kötz H., (1998), An Introduction to Comparative Law, vol. I, Oxford,
Clarendon Press.

 .9ضروت ارائه نسخه پایان نامه در زمان تسویه حساب
 .1دانشجو موظف است عالوه بر نسخه چاپی از پایان نامه خود ،دو نسخه الكترونیكی شامل متن کامل
پایان نامه و کامالً منطبق با نسخه چاپی نهایی مورد تایید داوران ،به امور پایاننامه هاي دانشگاه تحویل
دهد.
 .2متن کامل پایان نامه به صورت یك فایل کامل در قالب فرمت « »Pdfو یك فایل کامل در قالب
فرمت  Wordبر روي یك  CDقرار گیرد (تنها دو فایل دریك .)CD

پيوست الف
پيوست( ب)

پيوست( ج)
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