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 دکتری رساله نگارش راهنمای

 مقدمه

رساند، بایستی می پایان به خود را دکتری دوره زمانی که فرد .شودگفته می پژوهشی و علمی ایبه نوشته دکتری تز یا رساله

داوران  سؤاالتها باشد. در صورتی که آن سؤاالت پاسخگوی رساله دکتری خود را ارائه دهد و داوران، مقابلدر  دفاع جلسه در

 و کرده صرف کافی زمان برای گردآوری رساله پژوهشگردهنده آن است که پاسخ داده شود، نشان منطقی و اصولی هایبا گفته

 .را انجام داده است بسیاری تحقیقات

انتخاب را  جدیدی موضوع بایستمی پژوهشگراست. در این راستا،  رساله موضوع انتخاب جهت نوشتن رساله دکتری، گام اولین 

کمک  راهنما استاد تواند ازفرد می همچنین .باشد نشده تدوین در رابطه با موضوع مورد نظر رساله گذشته نماید، به طوری که در

در مدت زمان  آن تکمیل برای ریزیبرنامه و پژوهشی موضوع یک انتخاب در پژوهشگرتواند به بگیرد؛ چرا که استاد راهنما می

 مقرر کمک نماید. 

هدایت  سازی رساله والزم به توضیح است که این راهنمای نگارش رساله دکتری توسط زیر گروه دکتری معماری جهت یکسان

و راهنمایی پژوهشگران دکتری معماری تهیه شده است و پس از بحث و بررسی در شورای گروه و اتخاذ نظرات استادان محترم 

 باشد. ین تاریخ الزم االجرا میبه تصویب رسید که از ا 20/11/1399در مورخ 

 رساله نخستین صفحات

 پردازیم:و قبل از متون اصلی رساله نیاز است چند گام الزم برداشته و اطالعاتی را ارئه نماییم که در ادامه به آنها میبعد از جلد اصلی 

باشد که می فارسی جلد سمت در سفید صفحه بعد از “حیمالرّ حمنالرّ اهللبسم” یعنی صفحه صفحه ترینابتدایی جایگاه .1

 .)بدون هر گونه کادر و تزئین( قرار بگیرد ساده و به شکل صفحه وسط بایستی عبارت مذکور در

به نمونه آخر اند )قید شده رساله نگارش مایراهن یادامه به همان شیوه که در جلد روی مندرجات در صفحه بعدی، کلیه .2

 .گردند ذکر دوباره بایستی، شود(این راهنما مراجعه 

 در که را اصولی شودمی متعهد پژوهشگرگردد که در این بخش درج می “اخالق منشور”  بعدی، عنوان صفحهسپس در . 3

 .ه به قوانین دانشگاه خود باشدبا توجّ بردمی کار به پژوهشی، علمی هایفعالیت

در این  مشاور و راهنما استادان امضای با نامهتصویب شود کهمی داوران هیئت ییدیهأت فارسی صفحه صفحه بعدی، شامل .4

 .گیردقسمت قرار می

از  افراد نام ذکر تواند بامی پژوهشگرشوند که می اریسگزسپا و تقدیم صفحه دو صفحه بعدی نیز هر کدام به ترتیب شامل .5

 .است بوده ثرؤم تهیه رسالهها تا چه حد در ها تشکر نماید و بیان کند که حضور آنآن
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 زیر و هایبخش عنوان ها،فصل عنوان چکیده، را که شامل مطالب فهرست ای جدیدتواند در صفحهمی پژوهشگرحال  .6

 .شود، ذکر نمایدمی هاپیوست و منابع فهرست ها،بخش

 شماره و )عنوان هاشکل فهرست بعدی، ابتدا صفحهبایست در اگر از شکل یا جدولی در مطالب استفاده شده است، می. 7

 .مذکور درج شوند( جدول شماره و عنوان) جداول فهرست جدید، صفحه در و عکس( و نقشه نمودار، شکل،

 و تحقیقات اهمیت مفید، و خالصه رسیم که ضروری است این بخش به طورمی دکتری رساله چکیده سپس به بخش. 8

که بایستی شود می کلمه 600 تا کلمه 500 شامل معموالً چکیده. رساله دکتری بیان شود نتایج و هدف پژوهش، روش پژوهش،

 واژه 6 تا 4 نیز قید شود و سپس “کلیدی هایواژه” ه شود که در انتهای چکیده، عنوانذکر گردد. توجّ پاراگراف یک در

 .درج گردد کلیدی

  رساله هایفصل

 .باشندبه ترتیب زیر می اصلی فصل  5 های رساله دکتری شاملطور معمول فصلبه 

  )Introduction( پژوهش کلیات / مقدمه اول: فصل

، ازندپردمیمقطع دکتری در فصل اول رساله دکتری به بیان مسئله پژوهش و ضرورت انجام پروژه و اهداف آن  ناپژوهشگر

. بهتر نمایندمیهای کلیدی و مهم پژوهش را مطرح ها و ابهامات فعلی در این موضوع را تشریح و پرسشها، کمی و کاستیچالش

ف د. در توضیح اهداف پروژه، ابتدا هدناست پس از شرح چرایی انجام دادن پژوهش، کاربران احتمالی نتایج آن را نیز معرفی کن

های ژه. توضیح واگرددو کاربردی مطرح  ویژه ،/ فرعیاهداف جزئیو سپس  شودر واضح بیان یک جمله به طودر  / اصلیکلی

هش تا برداشت مشترک و صحیحی از مفاهیم پژو نمودهد و آنها را واضح و شفاف تعریف شوکلیدی و تخصصی پژوهش فراموش ن

 در مخاطبان حاصل شود. 

 عبارتند از: بطور کلیفصل این های بخش

 مقدمه 

 مسئله طرح 

  اهداف پژوهش 

  و ضرورت پژوهشاهمیت 

  پژوهشسؤاالت  

 پژوهش فرضیه 

 فصل خالصه 
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  ) eview)RLiteratureپژوهش نظری چارچوب و ادبیات مرور پیشینه، دوم: فصل

 و است ثرؤم خیلی شده درباره موضوع پژوهش مورد نظر در مسیر انجام رساله دکتریسابقه پژوهش و تحقیقات انجام باید بدانیم

 و بررسی مانیزمحتوایی یا  ترتیب به را قبلی مطالعات فصل این در بنابراین. پرداخت آنها به جامع و کامل بایددر یک پژوهش 

 نظری، مبانی ،های تدوین شدهها و پژوهش، رسالهمنتشرشده هایکتاب و مقاالت. شودمی بیان موضوع این طرح تاریخچه

ت . همچنین الزم اسشودها، مستندات و مدارک موجود در روند منطقی مطالعات نیز مرور ، فرضیهبحث قابل و مرتبط هاینظریه

یح ابهامات . با توضم، در اینجا نام ببریکنیممیهای داخلی و خارجی را که در نوشتن رساله دکتری خود از آنها استفاده همه پژوهش

از انتخاب موضوع رساله  و با بیان انگیزه کردهموضوع خود را مشخص ها در تحقیقات پیشین نیازهای فعلی رساله و و کاستی

را  مایو علت اینکه چرا این موضوع را برای رساله دکتری خود انتخاب کرده مها را ذکر کنیدکتری خود، معضالت و محدودیت

 .مبینی کنیان را پیشمو در پایان دستاوردهای احتمالی پژوهش مبیان کنی

 عبارتند از:بطور کلی ل های این فصبخش

 مقدمه 

 پژوهش پیشینه 

 نظری مبانی  

 مفهومی مدل  

 فصل خالصه 

 پیشرفت جهت دهد کهیعنی نشان میدهد، میخود را مورد بررسی قرار  پژوهش مختلف هایجنبه ،پژوهشگر مقدمه در بخش

 ایخالصه تواند همراه بااین قسمت میآوری کرده است. همچنین را جمع اطالعاتی چه انجام داده و کارهایی چه خود تحقیقات

 .همراه باشد کلی بحث و نظرات از

 از خارج یا ایران انجام شده در رابطه با موضوع مورد نظر، در تحقیقات تاریخچه تواند بهمی پژوهشگرنیز  پیشینه در بخش

 بپردازد.  کشور

 گردند.می بیان تخصصی و مرتبط صورت به هاتئوری و شودمی پرداخته کلیدی واژگان تعاریف به نظری مبانی قسمت در

 .شودمی ختم مفهومی مدل به نهایت در و است پژوهش هاینظریه و ادبیات مرور از کلی بندیجمع یک پژوهش نظری چارچوب

را  مفاهیم مرتبط با هم یا به عبارتی تصویری( الگوی)مدل مفهومی توانددر قسمت آخر از این فصل نیز در صورت امکان، فرد می

ازه م. و هر سیها یا متغیرهایی طراحی کنپژوهش را حول محور چه سازه سؤالم یخواهمی اددر مدل مفهومی باید نشان د .بیان نماید

 است. هایی تشکیل شدهلفهؤیا متغیر از چه م
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 )Method Research( پژوهش روش سوم: فصل

 و محیط ،هاداده تحلیل روش تجزیه و اطالعات، گردآوری روش ،پژوهشگرباشد که می پژوهش روش این فصل بیانگر

 .نمایدمی را به طور جزئی و دقیق بیان محاسبه و روش گیرینمونه پژوهش، روش نمونه

های مورد تکنیکابزار و وسایل و و  . مراحل انجام پژوهشدشوارائه  پژوهش هایروشهای روش شناختی و جنبهدر این فصل 

دارهای ها و نموبا استفاده از جداول، تصاویر، اشکال، نقشه الزمهای تحلیلشود. همچنین نحوه استفاده در هر مرحله شرح داده می

های این ها از مهمترین بخشها به صورت توصیفی یا استنباطی و مقایسه آن با سایر پژوهش. آنالیز دادهشودداده مختلف توضیح 

 د. گردن تفسیر و تشریح آ و نتایج پرداختهرساله است که باید دقیق و جامع به آنها فصل 

 عبارتند از:بطور کلی های این فصل بخش

 مقدمه 

 جامعه و نمونه 

 ابزارهای مورد استفاده 

 هاآوری دادهروش جمع 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده 

 متغیرها 

 خالصه فصل 

 ) esults) Rnalysis of ADiscussion andپژوهش نتایج تحلیل و بحث چهارم: فصل

ها و را درباره آنها با استفاده از جداول، تصاویر، اشکال، نقشه خود هایو تحلیل شودمیارائه  های تحقیقاتدر این فصل تمام یافته

ضروری است  ها،آن کردن تفسیر نه ها اختصاص دارد. از آن جایی که این بخش به بیان یافتهمدهیمینمودارهای مختلف توضیح 

ها به صورت الیز دادهآن .نتایج گفته شود فهم، قابل و ساده جمالتی و متناسب با موضوع و فرضیه مذکور، در منطقی که با ترتیبی

ها های این فصل رساله است که باید دقیق و جامع به آنها از مهمترین بخشتوصیفی یا استنباطی و مقایسه آن با سایر پژوهش

 . مشان را تفسیر و تشریح کنیو نتایج مبپردازی

 عبارتند از:بطور کلی های این فصل بخش

 مقدمه 

 هاها و یافتهتجزیه و تحلیل داده 

 هاتجزیه و تحلیل توصیفی داده 
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 هاتجزیه و تحلیل استنباطی داده 

 نتایج آزمون فرضیه 

 فصل گیرینتیجه 

 ) ecommendationsRConclusion and( پیشنهادات و گیرینتیجه پنجم: فصل

های بندی یافته، سپس با جمعنوشتهپیشین را  هایفصل؛ نخست خالصه پژوهش و باشدمیگیری پژوهش این فصل مختص نتیجه

؛ پیام پژوهش و دستاوردهای تحقیقات را با خالقیت و به شکلی جذاب و قابل درک در این بخش رسیممیخود به نتیجه نهایی 

. در داده شودهای پژوهش نیز توضیح . در این فصل باید درباره پذیرش یا رد فرضیه پژوهش و سپس محدودیتمدهیمیارائه 

های آتی در روند تکمیل پروژه برای آمده برای انجام دادن پژوهشرا در چارچوب نتایج به دست خود نهایت، پیشنهادهای

 .مرا کامل و ثابت کنی خود تا کاربردی و مفید بودن تحقیقات مکنیمیدیگر مطرح ن اپژوهشگر

 های این فصل عبارتند از:بخش

 مقدمه 

 های پیشینخالصه پژوهش و نتایج فصل 

 بندی نتایج تحلیلی یا آزمایشگاهیجمع 

 ات برای تحقیقات آتیپیشنهاد 

 گیرینتیجه 

 )References( منابع

 نام را بیان نماید. برای ارجاع منبع، باید منابع خود را ذکر کند و استفاده مورد ارجاعات تمام بایستی پژوهشگردر این قسمت 

 عالوه فحهص شماره ذکر از نویسنده مورد نظر، آورده شود، مستقیم قولی نقل درج گردد. اگر اثر نشر سال و نویسنده خانوادگی

منابع  ،تاریخ حسب بر گیرد، بایستیمورد استفاده قرار می نویسنده یک از منبع چندین در صورتی که .است الزم مذکور موارد بر

 د. شو پاورقی آن التین نام در متن تایپ شود و فارسی به صورت خارجی نویسندگان اسامی .ذکر شوند

 نویسی دانشکده استفاده شود.نامه ارجاعدر این قسمت از دستورالعمل و شیوه

  Word Microsoft برنامه در دکتری رساله نگارش صحیح روش

آوری گردند، الزامی است که یک سری جمع Word Microsoft برنامه طریق از از آن جایی که کلیه مطالب مورد نظر بایستی

 :باشنده قرار بگیرد که به شرح زیر میدر هنگام ویرایش و نوشتن مورد توجّ نکات از

 تدوین گردد نگارشی و دستوری اشتباهات رساله بایستی بدون. 
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 ًباشدمی صفحه 150 الی 021بین  تعداد صفحات مجاز برای رساله دکتری معموال. 

 شودنمی داده اختصاص ایشماره ، تقدیر و تشکر و چکیده،…ابه صفحات بسم صفحات معموالً گذاریشماره در هنگام. 

 اعداد صفحه، آخرین تا اصلی متن صفحات گردند و درگذاری میشماره رومی اعداد یا ابجد نیز با حروف بعدی صفحات

 .شونددرج می فارسی

  رساله با فونتفارسی متن Zar B تایپ شود. 31 اندازه با و 

  ،متن و کلمات انگلیسی با فونتsRoman New Times  تایپ شود. 11و با اندازه 

  انتخاب شود. 1.08فاصله بین خطوط در متن رساله 

  تایپ شود. 8و کلمات انگلیسی با اندازه  9اندازه کلمات فارسی در پانوشت با 

  تایپ شود. 9و متن انگلیسی با انداز  10متن فارسی با اندازه  ،نظایر آنها و نمودارزیرنویس تصاویر و 

  تایپ شود. 10و متن انگلیسی با اندازه  12منابع آخر رساله، متن فارس با اندازه 

 نشود. استفاده االمکان حتی رسالهدر متن  انگلیسی ها و اعداداز کلمه 

 استفاده نشود تزئینات یا کادر در هنگام ویرایش صفحات رساله از. 

 باشند نشده بایستی تایپ شوند و کپی معادالت و ریاضی کلیه روابط. 

 نباشد ایفاصله ها قرار گرفته باشد و بین عنوان و خود جدولآن باالی باید در جداول عنوان. 

  ندارد وجود محدودیتی های صفحات تقدیم و تشکرقلم شماره نوع و انتخابدر. 

 در نظر گرفته شود مترانتیس 3 و تا لبه پایین و لبه راست متر،سانتی 2.5 فاصله تا لبه باال و لبه چپ. 

 بیشتر شود صفحه 40 رساله دکتری نباید از پیوست صفحات مجموع تعداد. 

  انگلیسی زبان به عنوان صفحه و چکیده نامه،واژه

به ترتیب  لیسیانگ به فارسی دکتری، به صورت رساله، بایستی در پایان رفتهکه در رساله به کار  علمی و فنی ها و عباراتواژه

ی نیز الزم )التین( آورده شوند. در صفحه بعد انگلیسی به ترتیب حروف فارسی به انگلیسی و به صورت فارسی حروف الفبای

ه د. توجّ آن در پایان رساله گنجانده شون فارسی نمونه با معادل و کامالً انگلیسی به زبان عنوان صفحه و چکیده است به ترتیب

 .دشوقید  میالدی بایست بهآن می ماه و سال تاریخ نمایید که در صفحه انگلیسی،

 نویسیچکیده

های اصلی رساله که به طور معمول و به ای از همه بخشاز کل رساله است و الزم است شامل عصاره ایخالصهچکیده رساله 

ها و ل دادهشناسی و بحث و تحلینظری، روش مبانی ها، پیشینه،ها و محدودیتها، فرضیهبیان مسئله، پرسش :از دتنترتیب عبار

 های واضح و بدیهی و احیاناً مبهم باشد و الزم است تصویری هرچندییگوگیری باشد. چکیده مقاله نباید مشتمل بر کلینتیجه

 کلی ولی دقیق از نقشه پژوهش ترسیم نماید.



7 

 

 انگلیسی و فارسی به جلد داخل و جلد روی مشخصات

نه یا های به هم دوخته، منگنخستین بخش یک رساله، جلد آن است. جلد، بخشی از یک گزارش صـحافی شده است که صفحه

کمک  هاتر آن در قفسهآید، به خواننده در بازشناسی و بازیابی آسانپوشاند. اطالعـاتی کـه روی آن میچسبانده شده را می

 .یمده قرار بررسی مورد آن جلد تدوین را در حین الزم هایویژگی و نکات لذا بهتر است یک سری از .کندمی

 مورد رشته دکتری درجه دریافت برای رساله” عبارت دانشکده، نام، دانشگاه نام دانشگاه، آرم جلد رساله باید مشتمل بر 

 ماه و الس حسب بر دفاع تاریخ و مشاور و راهنما استادان خانوادگی نام و نام ،پژوهشگر خانوادگی نام و نام رساله، عنوان ،“نظر

 .باشد پژوهشگر تحصیلی

 فحهص ، بایستی یکچپ از سمت انگلیسی جلد از قبل و در آخر راست از سمت فارسی جلد از بعد در ابتدای رساله نیز 

 .قرار بگیرد سفید

 های سـمت چـپ مـتن اصـلی اسـت. فاصله میـان اجـزای روی جلـد بسـته های صفحهروی جلد مانند حاشیه هایحاشیه

آنچه در اینجا آمده  ها را نیـز ازتوان اندازه قلمرو میای باشد که در یک صفحه جا بگیرند. ازاینگونهها باید بهاندازه آنبه

 .رسی با قلم پررنگ از باال تا پایین آن به ترتیب زیر هستنداست، کاهش داد. اجزای روی جلد به زبان فا

 متر()با پهنای دو سانتی دانشگاهنشان . 1

 (Bzar 16)با اندازه  دانشگاهنام . 2

 (Bzar 14نام دانشکده )با اندازه . 3

 (Bzar 20)با اندازه ...« رساله دکتری رشته ... گرایش »نوشته . 4

 (Bzar 16)با اندازه  «نام دانشجو». نوشته 5

 (Bzar 14آموخته )با اندازه نام و نام خانوادگی دانش. 5

 (Bzar 16)با اندازه « استاد/ استادان راهنما»نوشته . 6

 (Bzar 14نام و نام خانوادگی استاد/ استادان راهنما )با اندازه  . 7

 (Bzar 16)با اندازه « استاد/ استادان مشاور»نوشته . 8

 (Bzar 14نام و نام خانوادگی استاد/ استادان مشاور )با اندازه . 9

 (Bzar 12ماه و سال دفاع )با اندازه . 10
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 )ره(المللی امام خمینیدانشگاه بین

 دانشکده معماری و شهرسازی

 را اینجا وارد کنید رسالهعنوان 

 رساله برای دریافت درجه دکتری

 معماریگرایش  معماریدر رشته 

 دانشجونام 

      

 استاد)ان( راهنما

      

 استاد)ان( مشاور

      

 

سال دفاع از رساله ماه و  
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