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 مدرسه آیت الله بهجت )ره(
 
 

   یادداشتشیوه نامه اجمالی نگارش 
 (99-98سال تحصیلی ) ویژه طالب پایه اول و دوم

 (1398)دیویرایش دوم 
 

 م:کلی و مه( نکات الف

 دهند.می تحقیقات خود را در قالب یادداشت و به صورت ترمی ارائه ، طالب پایه های اول و دوم .1
ی ما معرفیک استاد راهن، ضوع علمی )مثال صرف و احکام( را انتخاب کند و برای هر علمهر طلبه موظف است دو مو .2

 )موضوع علم، می تواند در دو ترم، متفاوت باشد.( کند.
ضوع م ارائه مودر فر  برای هر ترم، باید پنج عنوان از دو موضوع معرفی شده )مثال سه عنوان از احکام و دو عنوان از صرف( .3

 اد راهنما به معاونت پژوهش اعالم نمایند.و با تایید است
 طالب محترم لطفا به زمانبندی پژوهشی اعالم شده در سال جاری دقت فرمایند. .4
 نکات مهم به طالب اطالع داده خواهد شد تا در پژوهش خود اعمال کنند. ارزیابی یادداشت،بعد از  .5
 برتر هر پایه به عنوان پژوهش برتر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.یادداشتهای  .6

 

 :ساختار (ب

 ورت وسط چین(و به ص ص اول:  )باالی صفحه
  بسم الله الرحمن الرحیم»آیه شریفه » 
 آرم الله 
 حوزه علمیه قم 
 )مدرسه آیت الله بهجت )ره 
  فونت  یادداشتهاعنوان (25 B Mitra) )به ترتیب درج شده در کل فایل( 

 
 پایین صفحه و به صورت وسط چین()

 فونت  تیدنام اسا ( 18راهنما B Mitra) 
  فونت ( 18نام پژوهشگر B Mitra) 
  فونت ( 15مقطع تحصیلی B Mitra) 
  فونت (15سال تحصیلی B Mitra) 

 ص دوم:
 فهرست مطالب

 {   معاونت ژپوهش}   
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 به بعد: بدنه اصلی یادداشت؛ شامل 1ص 
 )بیان مسأله )به جای مقدمه 
 امه(نگیری توصیفی و مستدل همراه با ارجاعات بر اساس شیوه تقریر مسئله و یا ادله موافقین و مخالفین )با جهت 
 جمع بندی کل مباحث و اشاره مستقیم به نظر مختار( نتیجه( 
 )فهرست منابع )معرفی منابع استفاده شده با ترتیب الفبایی بر اساس شیوه نامه 

 نکته: 
 هر یادداشت و مطلب ارائه شده باید در قالب همین بدنه تنظیم گردد.اول: 
 است. B Mitra 14متن بدنه اصلی شامل موارد باال فونت  دوم:
 .ُبلدبه صورت  B Mitra 15، درون متن اصلی : فونت تیترهای اولسوم

لدبه صورت  B Mitra 13 درون متن اصلی، چهارم: فونت تیترهای فرعی دوم  نما()کج و ایتالیک بُ
 

 :( شیوه نگارشج

 دیع باشد.یدگاه بد نقد و بررسی و یا، و یا تلخیص و یا جدیدعلمی، مسئله محور، کاربردی و شامل تقریر  بایدیادداشتها  .1
 به باال تایپ شود.  word 2007و در محیط  A4روی کاغذ مطالب تولید شده  .2
 :2و 1برای پایه های هر یادداشت حجم  .3

 صفحه( 3تا 2کلمه باشد ) 750تا  500بین 
ذیل ه نحو ب)اگر حاشیه ها، فاصله سطرها، اندازه و نوع قلم ها  استکلمه  250هر صفحه، حداقل حاوی حدود نکته: 

ان باشد ین میزالزم نیست این تعداد کلمه، در همه صفحات به هم همچنین تنظیم شود، این تعداد کلمه به دست می آید(
 کلمه می رسد( 250)در صفحات دارای تیتر، پاورقی و سطر خالی، این تعداد به کمتر از 

 

 صفحه آرایی:

 رعایت این صفحه آرایی برای هر یادداشت الزم است:
 :صفحهحاشیه 

 سانتی متر 2.50باال و پایین کاغذ:  از
 سانتی متر 3شیرازه: از 
 سانتی متر 2: چپحاشیه ی از 
ود و شرج می )نوار باریکی است که معموال عنوان کتاب و فصل مربوطه به همراه شماره صفحات در باالی هر صفحه د سرصفحه:

 در کتب و جراید معلوم است.(
 انتی مترس 16و طول  1سرصفحه با عرض 

 عنوان هر فصل در سمت راست
ین چشماره صفحات فرد در سمت راست و صفحات زوج در سمت چپ )یا کل صفحات زوج و فرد در پائین صفحه، وسط 

 شود(
 سطرها: فاصله
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 سانتی متر 1فاصله بین سطرها 
 

 شیوه ارجاعات:

 ج می شود.در نقل قولها و استفاده از مطالب دیگران، آدرسها به صورتی پاورقی در  .1
 همچنین می توان برای توضیح بیشتر مطلب و یا برای ارجاع به منابع بیشتر از پاورقی استفاده کرد. .2
 است. B nazanin 11متن پاورقی فونت  .3
 شماره اعداد پاورقی به صورت اعداد مسلسل ترتیبی از ابتدای مقاله درج می شود. .4
 است:نحوه آدرس دهی در پاورقی بر اساس نوع منبع، چنین  .5

 دیارجاع به قرآن مج: 
 .5هی، آ: سوره بقره.    مانندهیآشماره نام سوره، 

 یثیارجاع به کتب حد: 
 است. یث ضرور یذکر عنوان باب و شماره حد

 کر شود.اورقی ذدر پ ،آنی باشد، باید عین عبارت عربی و روایتی در متن ذکر شده باشد، اگر به فارس در صورتی که آیه
 ل عمل شود:یاز دو صورت ذ یکیر کتابها، به یسا 

 .262ص ،5 ج ان،یالب مجمع: مثال    شماره صفحه؛ جلد، شماره کتاب، نام       
ا ی« همان»ن واژگا استفاده مکرر از یک منبع، آدرس منبع به شکلی که در باال گفته شد تکرار می گردد و از ذکر در صورت

 پرهیز گردد.« همو»
  مقاالتارجاع به: 

 .جله، سال نشر، شماره مجله و صفحهنوان مقاله، عنوان منام مؤلف، ع
 .45، ص2، ش1376فرهنگ کوثر،  ر،یفقه غد ،یاحمد مبلغمانند: 

 :منابع مجازی 
ر باالی ر آدرس داینترنتی باشد، باید آدرس آن مطلب )که در نوار ابزاصفحه در صورتی که مطلبی برگرفته از یک 
 .صفحه مرورگر آمده(، دقیقًا ذکر شود

 /http://ensani.ir/fa/article/54424: ریفقه غدمانند: 
 

 :فهرست منابع

 .شود تایپ پررنگ  صورته ب سایت و مقاله کتاب، منا .1
 نحوه درج منبع با توجه به نوع آن، چنین است: .2
 نشر تاریخ نشر، نوبت نشر، محل ناشر، ،)محقق/مترجم( ،)گان(نویسنده کتاب، نام :کتاب. 

-یه لبناندارالشام ،دارالعلم ،)داودی عدنان صفوان :تحقیق( اصفهانی، راغب ،نآالقر  ظالفا مفرداتمثال: 
  ق.1412،اول چاپ سوریه،

 انتشار تاریخ مجله، شماره مجله، نام ،)مترجم نام( نویسنده، نام مقاله، عنوان :مقاله 
 .1380، س50ش معرفت، مجله بخشی، ،اکبر علی ،اسالم دیدگاه از انگیزش بانیممثال: 
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 آدرس التین صفحه اصلی سایت سایت، فارسی نام  :سایت 
 http://ijtihadnet.ir/  شبکه اجتهادمثال: 

http://ijtihadnet.ir/
http://ijtihadnet.ir/

