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 «نسخة منقحة»

 

 جامعة المصطفى )ص( العالمية



 المحتويات فهرس

 

 الفصل األول: العموميات

 لقوانين العامةا

 الفصل الثاني: الواجبات

 الطالب واجبات .1

 ةتعليميالدراسات العليا للوحدة ال إدارةواجبات  .2

 التربوية-العلميةواجبات األقسام  .3

 ةتعليميوواجبات مجلس الدراسات العليا للوحدة ال ءأعضا .4

 ةمركزيال منظمةة للتعليميواجبات عمادة الشؤون ال .5

 لجامعة المصطفى )ص( تعليميواجبات المجلس ال .6

 ساذةة وأسلو  اتتيارم  والعدد المسمو  ب األشروط وواجبات  .7

 )التحكي ( رسالةالفصل الثالث: ذقيي  ال

 كيفية ذسمية األستاذ المناقش .1

 رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريالجلسة ال .2

 أذعا  األساذةة وِمنح الطلبةبع: االفصل الر

 األساذةة  أذعا .1

 ِمنح الطلبة .2

 :المالحق

 :(1. الملحق رق  )1

 من الناحية الشكلية رسالةكتابة ال أسلو 

 (2. الملحق رق  )2

 ذوثيق المصادر والمراجع في الهامش وقائمة المصادر أسلو 

 (3. الملحق رق  )3

 رسالةالتعليمات الخاصة بكتابة المقال المستل من ال

 (4. الملحق رق  )4
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 الفصل األول: العموميات

 القوانين العامة

والبحث العلمي في  التتبعمي:  ،رسالةالتي سوف يُعبر عنها في مةا النظام بال المستوى الرابع رسالة :1المادة 

.ا  أو ذنموي ا  أو ذطبيقي ا  أساسي يكونأن ل  يمكن والةي  ،موضوع معين
1

 

للفروع الدراسية المختلفة وفقا  للبرامج المصادق عليها لجامعة المصطفى  المستوى الرابع رسالةذعادل  :2المادة 

 دراسية. وحدة 18)ص( 

الفروع  جميعفي  المستوى الرابعمن أجل نيل شهادة  ؛درجة النجا  وذحصيل رسالةمناقشة ال ذتحت  :3المادة 

 .)ص( الدراسية لجامعة المصطفىوالتخصصات 

ة تعليميل عمادة الشؤون البَ ( من قِ 5-1وفقا  لهةا النظام والتعليمات المعلَنة )المالحق  رسالةإعداد ال يتوجب :4المادة 

 لجامعة المصطفى )ص(.

بهيكلية منطقية، ونقد  وأن ذتحلى ،حصيلة البحث والدراسة واالستنتاج للطالب رسالةذكون اليجب أن  :5المادة 

 . لمتقدمة، وذنظير علمي، وإنتاج للمعرفةوذدقيق لآلراء ا

لما قام ب  اآلترون، لكن في حال وجود منحى حديث لدى واجترارا  ذكرارا   رسالةأن ذكون ال يجوزال  :6المادة 

 الطالب، ال مانع من اتتيار ذلك العنوان من جديد.

يُشترط في اتتيار والبحث،  ةالدراسفي شؤون جامعة المصطفى )ص(  التي ذتوتاما مدافاألنظرا  إلى  :7المادة 

 :ما يلي عناوين الرسائل الجامعية

 وبليغا ؛ واضحا  يكون العنوان أن . 1

 ؛أمرا  متيسرا   دراسة المصادر والوصول إليها ذكونأن . 2

 ؛يكون العنوان حديثا  أن . 3

 ؛يكون العنوان جزئيا  ودقيقا  أن . 4

 ؛تتصاص الدراسي للطالبيكون العنوان متناسبا  مع الفرع واالأن . 5

 .المعاصرة واإلقليمية الحاجةيكون متطابقا  مع أن . 6

 باللغة الفارسية أو اللغة العربية. رسالةذُكتب ال :8المادة 

                                                        
جوهري في العلم أو إثباته أو نفيه الكامل أو الجزئي من دون االهتمام بالتطبيقات . أ( األبحاث األساسية: يسعى الباحث في هذه المجموعة إلى دراسة فرضية أو مبدأ 1

 العلمية وبغية توسيع الحدود العلمية.

لتوظيف المبادئ والفرضيات الجوهرية في مجال أو هدف معين، لتسوية القضايا  ةب( األبحاث التطبيقية: تتم هذه األبحاث بغرض توفير األرضية العلمية الالزم

 الراهنة أو اكتساب علوم جديدة بتطبيقات خاصة.

 ج( األبحاث التنموية: تجري هذه األبحاث باالعتماد على العلوم الموجودة وبغية إيجاد طرق جديدة أو تحسين الطرق السابقة.

 



ة، تعليميت  بعد مصادقة مجلس الدراسات العليا للوحدة الرسال يدون أن -حاالت استثنائية  وفي -يمكن للطالب  مالحظة:

، ومناقش لديه  المؤمالت الالزمة أستاذ مساعدأن يوجد مشرف، و ةطياإلنجليزية أو الفرنسية أو...، شربإحدى اللغات 

 إلجادة ذلك اللغة.

ِِ  فحةص 200عن  رسالةال يقل عدد صفحات ال :9المادة  ِِA  کلمة(. ومةه الصفحات غير صفحات  300)من

 الفهرس، والمالحق، والشكر والتقدير.

ت  تالل المهلة رسالفإذا ل  يناقش الطالب  ؛شهرا   24من زمن إبالغها  رسالةصى لمدة إعداد الالحد األق :10المادة 

 رسالةأشهر، وإن ل  ذت  مناقشة ال 6المةكورة، يحال ملف  إلى لجنة االنضباط، ويمكن للجنة االنضباط أن ذعطي للطالب مهلة 

  ، ويُغلق بعد ذلك.سنة واحدةلمدة وكةا السما  بالمناقشة في المهلة المةكورة، يُعلق الملف 

تها، يت  ذمديد مدة اإلعداد باقترا  من المشرف رسالبمناقشة  شهرا   24ل  ذق  الطالبة المتزوجة تالل مدة  اإذ الحظة:م

لك إلى لجنة االنضباط، أشهر كحد أقصى، ويُحال الملف بعد ذ لستةة تعليميوموافقة من مجلس الدراسات العليا للوحدة ال

في المهلة المةكورة، يُعلق الملف  رسالةأشهر كحد أقصى، فإذا ل  ذت  مناقشة ال 6لطالبة مهلة ا ذمنحأن لجنة كن لويم

 ، ويُغلق بعد ذلك.سنة واحدةلمدة والسما  بالمناقشة 

، في حال كون معدل درجاذ  ال يقل رسالةإلعداد ال 10إذا ل  يوفق الطالب في المدة المةكورة في المادة  :11المادة 

ع. وفي غير مةه الحالة، ال ذُعطى ل  سوى ورقة في ذلك الفر المستوى الرابعية مرحلة ، يُمنح الشهادةَ الدراسية لنها14عن 

 الدرجات الرسمية.

ئل الجامعية. ذتولى لجنة إصدار الرسائل الجامعية لجامعة المصطفى )ص( اذخاذ القرار بشأن إصدار الرسا :12المادة 

 )يت  إبالغ التعليمات الخاصة ب  ذباعا (

التربوي المعني، ومجلس -ة، والقس  العلميتعليميالعامة للدراسات العليا للوحدات ال دارةنهض كل من اإلذ :13المادة 

لجامعة المصطفى  تعليمية لجامعة المصطفى )ص(، والمجلس التعليمية، وعمادة الشؤون التعليميالدراسات العليا للوحدات ال

 )ص(، بشؤون الرسائل الجامعية وفقا  للمواد اآلذية وبحسب الفروع الدراسية.

 

 الواجبات: الثانيالفصل 

 أوالً: واجبات الطالب

بعد اجتيازه ربع وحداذ   التربوي المعني-ت  بإرشاد القس  العلميرسالعلى الطالب أن يختار عنوان  :14المادة 

 3تالل  األستاذ المساعدبإشراف واستشارة المشرف و رسالة(، ويستكمل الخطة اإلجمالية لل1رق  )ورقة العمل  الدراسية

 (2ة. )ورقة العمل رق  تعليميالتربوي للوحدة ال-كحد أقصى، ويسلمها إلى القس  العلمي أشهر

ير من المهلة المسمو  بها   مدة التأتخصوذُ  ،إلى لجنة االنضباط يُحالإذا ذأتر الطالب في اتتيار العنوان،  مالحظة:

 .رسالةإلعداد ال

 بالبدء،  بعد إبالغ رسالةالخطة التفصيلية لل األستاذ المساعدأن يعد بمساعدة المشرف و على الطالب :15المادة 

 (6. )ورقة العمل رق  عليها ة للمصادقةتعليميالتربوي للوحدة ال-يسلمها إلى القس  العلميأن ، وأشهر 3تالل 



أن يقوم بتغيير العنوان أو  -إذا دعت الضرورة  - رسالةعنوان الببعد اإلبالغ الخطي  بإمكان الطالب :16المادة 

التربوي ومجلس الدراسات العليا -، والقس  العلمياألستاذ المساعدموافقة المشرف، و، وذلك بعد األستاذ لمرة واحدة فقط

ال ذتجاوز مةه المدة، الفترة أو ذحديدا ، شرط أ ة  تبداال  أو ذوسعذغيير العنوان اس أن يكونومن الممكن للوحدة التعلمية. 

 (8المسمو  بها. )ورقة العمل رق  

والقس   األستاذ المساعدالمشرف، و ذأييد، أن يحصل على رسالةال فراغ  من كتابةبعد على الطالب  :17المادة 

ويضع  ذحت  التحكي ،بعدد أعضاء لجنة  رسالةمنقح للث  يستنسخ النص المطبوع وال (9)ورقة العمل رق  التربوي، -العلمي

علي  الحضور والدفاع عن رسالت  في جلسة التحضير للمناقشة؛  يتوجبكما  ة.تعليميالعليا للوحدة ال إدارة الدراساتذصرف 

 من أجل رفع القضايا العالقة المحتملة، واكتسا  الجامزية الالزمة في جلسة المناقشة.

تالل مدة ال  إجراء التعديالت الالزمةة للمناقشة، أن يقوم بتحضيريبعد فراغ  من الجلسة العلى الطالب  :18المادة 

 (9)ورقة العمل رق   .التربوي-، والقس  العلمياألستاذ المساعد، واألستاذ المساعديحصل على ذأييد أن و، أشهر 3ذتجاوز 

)الملحق  .باللغة الفارسية أو العربية رسالةة المستلة من أبحاث العلى الطالب أن يرفق برسالت  المقال يتوجب :1 مالحظة

 (4رق  

وأن  واحدة،كلمة في صفحة  300، ال ذتجاوز رسالةالفارسية مطلع ال نبةة باللغةعلى الطالب وضع  يتوجب :2 مالحظة

 (18)ورقة العمل رق   .رسالةيرفقها مع ال

لب السما  المناقشة وبعد المناقشة وإجراء التعديالت الالزمة، أن على الطالب أثناء التقدم بط يتحت  :19المادة 

المعلومات في إيران  في الموقع اإللكتروني لمعهد العلوم وذكنولوجيا (4وفقا  للدليل المرذبط )الملحق رق   رسالةيسجل ال

 .ةتعليميذحت ذصرف الوحدة ال المتابعةيضع رمز أن ، و)إيران دوك(

( ويسلمها Wordفي بيئة  CD) ةمدمج أقراص 3و ،نسخ مجلدة 5في  رسالةن يستنسخ الالطالب أعلى  :20المادة 

 .ةتعليميإلى الوحدة ال

 ة.تعليميوذسليمها إلى الوحدة ال ،نسخ 6يجب ذجليدما في فأيضا ،  أستاذ مساعد رسالةإذا كان لل مالحظة:

وصفحات العنوان طبقا  للنموذج المرفق. )الملحق رق  ، ومواصفات الغالف، رسالةقطع اليجب أن يكون  :21المادة 

 (17وورقة العمل رق   1

 يلزم إدراج اتتصاص الطالب ذحت عنوان الفرع الدراسي. :1المالحظة 

 المصطفى )ص(.جامعة غير شعار  آتر شعارأي لَصق على الغالف وال يُ  بُني، رسالةغالف اللون  :2المالحظة 

 :رسالةال مطلعفي  1يان بالنقاط التالية وفقا  للملحق رق  من الضروري اإلذ :22المادة 

 (1/15)ورقة العمل رق   التحكي لجنة  التأييد الصادر عنصفحة قرار  -

 «.رسالةيتحمل المؤلف مسؤولية المواضيع المدَرجة في مةه ال»عبارة  -

دون إذن من جامعة المصطفى ما بأي نوع مع ذكر المصدر، ويُمنع نشر رسالةاستخدام مةه ال من مانعال »عبارة  -

 .«)ص(

 



ة تعليميالعليا للوحدة ال إدارة الدراساتواجبات ثانيًا: 

 الرسائل الجامعية بخصوص

كافة الشؤون المتعلقة بالرسائل الجامعية وذنفية القرارات  ةتعليميراسات العليا للوحدات الالد إدارةذتولى  :23المادة 

 والقوانين المرذبطة بها.

بعد دراستها في  رسالةة أن ذضع الخطة اإلجمالية للتعليميالدراسات العليا للوحدة ال إدارةعلى  يتوجب :24المادة 

 (2ة للمصادقة النهائية. )ورقة العمل رق  تعليميجدول أعمال مجلس الدراسات العليا للوحدة الضمن  مجلس القس 

بالبدء اإلبالغ  يُحال وقتلطالب واألساذةة. ول المبدئياإلبالغ  يُقدمبعد المصادقة على الخطة اإلجمالية،  :25المادة 

 (4و 3. )ورقتا العمل )اآلزمون( العاماالتتبار لمرحلة  اجتياز الطالببعد بالتدوين إلى ما 

لطالب ا، أن ذبلغ نجا  الطالب في االتتبار العامة وبعد تعليميالدراسات العليا للوحدة ال إدارةعلى  يتوجب :26المادة 

 (4و 3. )ورقتا العمل بالبدء بالتدوين واألساذةة

ة لجامعة المصطفى )ص( على تعليمية أن ذطلع عمادة الشؤون التعليميالدراسات العليا للوحدة ال إدارةعلى  يتحت  :ةمالحظ

 .بالدء بالتدوين لطالبازمن اإلبالغ، ذزامنا  مع إبالغ 

إمكانية  ذأييدلمناقشة بعد ة لتحضيريالجلسة الة أن ذعقد تعليميالعليا للوحدة ال إدارة الدراساتعلى  يتوجب :27المادة 

 وأن ذعقد جلسة المناقشة بعد ذلك تالل مدةمن مةا النظام،  47إلى  43، وتالل شهر واحد مع مراعاة المواد رسالةمناقشة ال

جلسة الة لجامعة المصطفى )ص(، واألساذةة، والطالب بتاريخ عقد تعليميعمادة الشؤون الأشهر. وأن ذبلغ  4تجاوز ال ذ

 قبل ما ال يقل عن أسبوع. رسالةوجلسة مناقشة اللمناقشة ة لتحضيريال

المجلدة إلى عمادة الشؤون  رسالةمن ال ة بعد المناقشة، نسخة  تعليميالعليا للوحدة ال إدارة الدراساترسل ذُ  :28المادة 

 ةجمدمأقراص  3، و -إذا دعت الضرورة  - األستاذ المساعدإلى  إلى المشرف، ونسخة   ة، ونسخة  ركزيمال منظمةة للتعليميال

 .أعضاء لجنة التحكي  ةةذاإلى األس

 مدة أقصاما تالل رسالةلطالب بعد ذسل  النسخة النهائية للاذخرج ة إكمال ذقرير تعليميلوحدات العلى ا :29المادة 

ة لجامعة المصطفى )ص(. )ورقة العمل رق  تعليميإرسال  إلى عمادة الشؤون الث  وفقا  لالستمارة المصادق عليها،  ،يوما   30

19) 

 

الرسائل  بخصوصالتربوية -واجبات األقسام العلميةثالثًا: 

 الجامعية

 التربوية فيما يتعلق بالرسائل الجامعية:-واجبات األقسام العلمية :30المادة 

 األستاذ المساعد ، وإعداد تطة إجمالية، وذعيينالموضوعاتتشارة واإلرشاد للطالب من أجل اتتيار ذقدي  االس .1

 ؛األستاذ المساعدو

 من حيث الشكل والمضمون، والمصادقة المبدئية عليها؛ رسالةدراسة الخطة اإلجمالية لل .2



، يوما   45 مدة أقصاما التربوي وبعد استالم الخطة اإلجمالية للطالب، أن يبدي رأي  بشأنها تالل-على القس  العلمي يتوجب

ة من أجل المصادقة النهائية في مجلس الدراسات العليا للوحدة تعليمييسلمها إلى إدارة الدراسات العليا للوحدة الأن و

 (؛2ة )ورقة العمل رق  تعليميال

اللةين اقترحهما الطالب،  األستاذ المساعداالجتماعية للمشرف و-ملية العلمية والمهارية واألتالقيةن األم التثبت .3

 (؛21و 20ة )ورقتا العمل تعليميوذقدي  مةكرة التأييد إلى مجلس الدراسات العليا للوحدة ال

 التي يُقيمها المهاراترفع مستوى دورات  فيالمطلوبة المشاركة األساذةة الةين ال يتمتعون بالمهارة على  يتحت  مالحظة:

 مركز ذنمية الموارد البشرية؛

 (؛8)ورقة العمل رق   ث  البت بشأن  ،أو ذمديد المهلة رسالةدراسة مقتر  الطالب بشأن ذغيير األستاذ أو عنوان ال. 4

لية المصادق عليها في مجلس ودراستها على أساس الخطة اإلجما ،رسالةالمصادقة النهائية على الخطة التفصيلية لل. 5

 ؛ةتعليميللوحدة ال الدراسات العليا

يوما  كحد أقصى  20التربوي وبعد استالم الخطة التفصيلية للطالب، أن يبدي رأي  بشأنها تالل -على القس  العلمي يتوجب

 (؛6)ورقة العمل رق  

أشهر )ورقة  6مدة ب رسالةالطالب في إعداده لل، ودراسة ذقارير ذقدم األستاذ المساعداإلشراف على أنشطة المشرف و. 6

 (؛7العمل رق  

 (؛7)ورقة العمل رق     منهماواستالم األستاذ المساعدالمشرف و معأشهر الستة متابعة ذقرير .  7

لشؤون ذقديمها إلى عمادة ا ، ث رسالةمناقشة ال ة للمناقشة، وجلسةتحضيريالبدء بالجلسة ال الموافقة الخطية على إمكانية. 8

 (؛9ة )ورقة العمل رق  تعليمية للوحدة التعليميال

ة تحضيريالبدء بالجلسة الة بعد الموافقة على إمكانية تعليميالوحدة الفي  المسؤول األولاقترا  األستاذ المناقش على . 9

 .للمناقشة

 -على األقل  -خاص )شخصين شأ 4سمية بت (9ة للمناقشة )ورقة عمل رق  تحضيريبعد ذأييد طلب الجلسة ال يقوم مدير القس 

 (10)ورقة عمل رق   .ةتعليميالوحدة ال المسؤول األول فيإلى ممن لديه  المؤمالت العلمية الالزمة من تارج القس ( 

لتقيي  جلسة المناقشة  رسالةوجلسة مناقشة اللمناقشة ة لتحضيريالجلسة ال. مشاركة أحد أعضاء القس  بصفة ممثل في 10

 واألساذةة؛

األساذةة و واألساذةة المشرفين ألعضاء القس العلمي رفع المستوى المهارات واألمور المرذبطة بتأميل الخبرات ومتابعة . 11

 .من ذوي التواصل المستمر المساعدين

 

واجبات مجلس الدراسات العليا للوحدات وأعضاء رابعًا: 

 الرسائل الجامعية بخصوصة تعليميال

 ة:تعليميالدراسات العليا للوحدات الأعضاء مجلس  :31المادة 

 ةتعليميوحدة الاألول للئيس رالـ 

 (ة في المجمعاتتعليميالشؤون ال عميد) ةتعليميال شؤونال عميدـ 



 األبحاثشؤون  عميدـ 

 ة حسب ذحديد الرئيس األول(تعليمي)وفي المجمعات: أحد مسؤولي الشؤون ال ـ مدير الدراسات العليا

 التربوي المعني-العلميالقس  مدير ـ 

 يحدده رئيس القس ؛ التربوي المعني-أعضاء القس  العلمي أحدـ 

 ةتعليميالوحدة ال فياألول ئيس راليحدده  ؛التربوية-األقسام العلمية مديري أحدـ 

 ةتعليميالوحدة ال األول فيئيس راليحددمما  ؛من أعضاء الهيئة التدريسية مديرانـ 

 ة لجامعة المصطفى )ص(تعليميممثل عمادة الشؤون الـ 

أو من ينو  عن ، ويتولى مدير  ،ة رئاسة مجلس الدراسات العلياتعليميلوحدة الاألول لرئيس اليتولى  :1المالحظة 

 الجلسة.سر أمانة ة؛ حسب ما يحدده الرئيس األول( تعليمي)وفي المجمعات: أحد مديري الشؤون الالدراسات العليا 

اإلجمالية للرسالة ذجري في  رسالة. المصادقة على اللدراسات العليال مجلسان في المجمعات يوجد :2المالحظة 

للمدارس التابعة العليا  التفصيلية في مجلس الدراسات الخطةمجلس الدراسات العليا التابع للمجمع، وذجري المصادقة على 

 .للمجمع

 ي المدارس التابع للمجمعات على النحو التالي:فعضاء مجلس الدراسات العليا ذتوزع ذركيبة أ :3المالحظة 

 مدير المدرسةـ 

 عة في المجمتعليميالشؤون العميد ـ 

 )أمين سر الجلسة( ـ مدير الدراسات العليا

 التربوي المعني-القس  العلميمدير ـ 

 يحدده رئيس القس ؛ التربوي المعني-أعضاء القس  العلمي أحدـ 

 ةتعليميفي الوحدة الاألول ئيس راليحدده  ؛التربوية-األقسام العلمية مديري أحدـ 

 ةتعليميئيس األول في الوحدة الراليحددمما  ؛من أعضاء الهيئة التدريسية مديرانـ 

بالرسمية إال في اجتماع المجلس  وال يتس جميع أعضاء مجلس الدراسات العليا حق التصويت. يمتلك  :4المالحظة 

التربوي المعني. والمدار في اذخاذ -يلزم حضور الرئيس أو نائب ، ومدير القس  العلميوعلى األقل. أعضاء  حضور ستةحين 

 فيها الرئيس.التي مجموعة الواحد. وفي حال ذساوي األصوات، يُؤتة برأي  ا  القرار موافقة نصف الحاضرين زائد

 ة:تعليميواجبات مجلس الدراسات العليا للوحدات ال :33المادة 

 ؛(2. )ورقة العمل رق  رسالةالمصادقة النهائية على الخطة اإلجمالية لل. 1

يوما .  45 مدة أقصاما وبعد استالم الخطة اإلجمالية للطالب، أن يبدي رأي  بشأنها تالل مجلس الدراسات العلياعلى  يتوجب

 (2)ورقة العمل رق  

مع مراعاة المادة  أو غير ذلك،األستاذ،  وأاذخاذ القرار بشأن التعديالت أو اإلصالحات التي اقترحها الطالب عن العنوان، . 2

 (؛8مةا النظام. )ورقة العمل رق   من 16

 ؛رسالةإلى  التأليفكل إليه  ذحويل وواألساذةة الم ،دالءاألساذةة البُ  أذعا ذحديد . 3



 .رسالة، والمناقش بشأن الاألستاذ المساعدالمشرف، وذسوية الخالفات بين . 4

 

ة مركزيال منظمةة للتعليميواجبات عمادة الشؤون الخامسًا: 

 بالرسائل الجامعية بخصوص

على النحو  ة فيما يتعلق بالرسائل الجامعيةمركزيال منظمةة للتعليمياجبات عمادة الشؤون الذتوزع و :33المادة 

 :التالي

 لجامعة المصطفى )ص(؛ تعليميالعامة المتعلقة بالرسائل الجامعية واقتراحها على المجلس الوضع السياسات  .1

 ؛المتميزة الرسائل الجامعيةذكري  و ،الرسائل الجامعية مؤذمرعقد  .2

اإلشراف على جلسات مناقشة الرسائل الجامعية وذقييمها، والحضور الفاعل في اجتماع مجلس الدراسات العليا  .3

 ة من أجل دراسة المصادقة على الخطة اإلجمالية للرسائل الجامعية؛ليميتعللوحدات ال

 إعداد ملخصات للرسائل الجامعية التي ذمت مناقشتها، باللغات الفارسية، والعربية، واإلنجليزية؛ .4

علومات في التسجيل النهائي للرسائل الجامعية التي ذمت مناقشتها، في الموقع اإللكتروني لمعهد العلوم وذكنولوجيا الم .5

 إيران )إيران دوك(.

المعلومات الواردة في الموقع اإللكتروني لمعهد العلوم  مقارنةبعد  ،ةمركزيال منظمةة للتعليميال ذقوم عمادة الشؤون 

 وإرسال نسخة إلكترونية منها إلى المعهد. بتأييدما،الطالب،  رسالة معوذكنولوجيا المعلومات في إيران )إيران دوك( 

 

 بخصوصلجامعة المصطفى )ص(  تعليميال سلمجلواجبات اسادسًا: 

 الرسائل الجامعية

على النحو  لجامعة المصطفى )ص( فيما يتعلق بالرسائل الجامعية تعليمياجبات المجلس الذتوزع و :34المادة 

 :التالي

 بالرسائل الجامعية؛ المتعلقةوضع السياسات العامة  .1

 ؛ستاذ المساعداأللمشرف وا المطلوبة فيذحديد المعايير  .2

 ؛في مةا الخصوصوإبداء الرأي  دراسة التقيي  العام لوضع الرسائل الجامعية في جامعة المصطفى )ص( .3

 .يهاالمصادقة عل ، ث التعديالت المقتَرحة بشأن نظام إعداد الرسائل الجامعيةدراسة  .4

 

والعدد اختيارهم أسلوب و ساذةةاألشروط وواجبات سابعًا: 

 المسموح به

 

 .بإشراف أستاذ مشرف واحد، ومشرف مساعد واحد رسالةيكتب الطالب ال :35المادة 

راسات موافقة مجلس الدبعد ذحصيل  رسالةإلعداد الثاٍن  أستاذ مساعدال مانع من ذوظيف إذا دعت الضرورة  مالحظة:

 .ةتعليميالعليا للوحدة ال



المناقش من بين أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة األستاذ ، واألستاذ المساعد، واألستاذ المساعديعين  :36المادة 

ممن م  في مرذبة أستاذ البحثية األترى، والفضالء والباحثين في الحوزات العلمية -ةتعليميأو المؤسسات ال ،المصطفى )ص(

 ة.تعليميلوحدات الفي امجلس الدراسات العليا عند  مساعد فما فوق، وذثبت أمليته 

 سوابقو ،سمعة علميةذكون لديه  ، أن ال يملكون مرذبة أستاذ مساعد فما فوقاألساذةة الةين على  :1المالحظة 

 سنوات من التدريس المقبول في المرحلة والفرع المرذبطين. 3ما ال يقل عن أو  ،ذأليف

 ذقل تبرذ  عنأال  - 36لشروط المدَرجة في المادة اإلى استيفائ   إضافة   -األستاذ المناقش  يجب في :2المالحظة 

 .المستوى الرابعفي مرحلة استشارة  ملفات 4أو لمرة واحدة، اإلشراف  سابقة

 - حتى النهاية -المناقش من القيام بواجباذ   األستاذ أو األستاذ المساعدأو  األستاذ المساعد إذا ل  يتمكن :37المادة 

 شخص بديل وفقا  للقوانين المعلَنة في مةا النظام. السفر، يعيَن وأ، الوفاة وأالمرض،  وأألسبا ؛ منها: االنسحا ، 

 :األستاذ المساعدواجبات  :38المادة 

 ؛رسالةإرشاد الطالب في اتتيار العنوان وإعداد الخطة اإلجمالية والتفصيلية لل. 1

 إرشاد الطالب في التعرف على المصادر، وإعداد الفهرس، والشاكلة العامة للبحث؛. 2

 المنشود؛إلى المستوى  رسالةإليصال ال األستاذ المساعدالتعاون مع . 3

 دراسة العمل البحثي للطالب وذحديد نقاط قوذ  وضعف ، وإرشاده من أجل إصال  اإلشكاليات وااللتزام بضوابط الكتابة. 4

 ؛ماومعايير

 (؛7لعمل رق  أشهر )ورقة ا 6 كل رسالةبخصوص ذقدم  في ذدوين ال التي يقدمها تقارير الطالبل ذأييده. 5

 بشكل دقيق؛ رسالةإكمال االستمارات المتعلقة بال. 6

احتمال  ماعدان، ومعلوماذها، وصحة رسالةمناقشة ال ة للمناقشة، وجلسةتحضيريالبدء بالجلسة ال إمكانيةالموافقة على  .7

 (؛9)ورقة العمل رق  فيها سرقة علمية  حدوث

وذقييمها وفقا  للمعايير المصادق عليها )أوراق العمل ، رسالةمناقشة ال وجلسةة للمناقشة، تحضيريالجلسة الالمشاركة في . 8

 (؛ 16 – 13

 ؛رسالةمناقشة ال ة للمناقشة، وجلسةتحضيريالجلسة الفي  رسالةلا لعموم مضامين العلمي المقبول الدفاع. 9

 ؛رسالةمناقشة ال ة للمناقشة، وجلسةتحضيريالجلسة الاإلشكاليات الواردة في  رفعاإلشراف على . 10

 والموافقة علي ؛ رسالةاإلشراف على المقال المستل من ال. 11

 بالتنمية العلمية واألتالقية للطالب؛ االعتناء. 12

 ؛التربوي المعني-القس  العلمي مع التعاون. 13

وذقدي   رسالةمطالعة الة مع تعليميالوحدة ال مقرساعة مع الطالب في  40عقد جلسات لقاء حضورية لمدة ال ذقل عن  .14

 .إيضاحات تطية

، رأي األستاذ المساعد، والمدار في حاالت اتتالف الرأي بين  وبين رسالةالمسؤولية المباشرة لل األستاذ المساعديتحمل  .15

 .األستاذ المساعد

 :األستاذ المساعدواجبات  :39المادة 



 ؛رسالةللالقضايا الشكلية والمضمونية  بخصوص للطالبذقدي  االستشارة . 1

 ؛رسالةالبموضوع المصادر والمراجع التكميلية المرذبطة التعريف ب. 2

 إلى المستوى المنشود؛ رسالةإلرشاد الطالب وإيصال ال األستاذ المساعدالتعاون مع . 3

 معايير الكتابة؛ما يرذبط ب أو يةالمضمون وأ يةشكاليات الشكلاإللرفع  وذقدي  المشورة بحث الطالب،دراسة . 4

 (؛7؛ )ورقة العمل رق  أشهر 6كل  رسالةذأييده لتقارير الطالب التي يقدمها بخصوص ذقدم  في ذدوين ال. 5

ا وفقا  للمعايير المصادق عليها )أوراق موذقييمه رسالةمناقشة ال ة للمناقشة، وجلسةتحضيريالجلسة الالمشاركة في . 6

 (؛16 – 13العمل 

 األتالقية للطالب؛-تنمية العلميةال الجهد فيبةل . 7

، وصحة معلوماذها، وانعدام رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريعلى إمكانية البدء بالجلسة الالخطية الموافقة . 8

 (؛9)ورقة العمل رق  احتمال حدوث سرقة علمية فيها 

 ؛ رسالةمناقشة ال ة للمناقشة، وجلسةتحضيريالجلسة الفي  رسالةلا لعموم مضامينالعلمي المقبول  الدفاع. 9

 ؛ رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيرياإلشراف على رفع اإلشكاليات الواردة في الجلسة ال. 10

 إكمال االستمارات المرذبطة بشكل دقيق؛. 11

وذقدي   رسالةة مع مطالعة التعليميساعة مع الطالب في مقر الوحدة ال 14عقد جلسات لقاء حضورية لمدة ال ذقل عن . 12

 .إيضاحات تطية

 :األستاذ المناقشواجبات  :40لمادة ا

 تطتها التفصيلية بشكل كامل؛و رسالةودراسة ال قراءة. 1

الجلسة في  ماومعاييرعلى أساس الخطة التفصيلية، وضوابط الكتابة  رسالةالقضايا الشكلية والمضمونية لل التعليق على. 2

 ؛رسالةللمناقشة، وجلسة مناقشة الة تحضيريال

 (؛16 – 13)ورقات العمل  المتعلق بةلكوفقا  للمحاور المحددة في الخطة التفصيلية والنظام  رسالةذقيي  ال. 3

 ؛وذقيي  الرسالة رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريالجلسة ال المشاركة في. 4

ة للمناقشة، وجلسة تحضيريالجلسة الة بعد عقد تعليمية للوحدة التعليميإلى عمادة الشؤون ال  وإشكالياذذعليقاذ  ذقدي  . 5

 )تطيا (؛ رسالةمناقشة ال

 إكمال االستمارات المرذبطة بشكل دقيق.. 6

 :والتحكيم، والمشورةإلشراف، ا في قبولالعدد المسموح به 

في  دكتوراه أو مستوى رابعرسائل  3ف على أكثر من اإلشرا بجامعة المصطفى )ص(لألستاذ  يجوزال  :41المادة 

 وقت واحد.

 .رسالةتين، إشرافا  لرسالل (األستاذ المساعد)عمل  عادل كل استشارذينذ :1المالحظة 

 .رسالةإشرافا  للرسالة،  استشارات 4ين أو يعادل كل إشراف :2المالحظة 

 .رسالةيعادل كل استشارة لرسالة، إشرافا  ل :3المالحظة 



 .ببدء التدوينبالغ اإلالمدار في حسا  العدد المسمو  ب  لألساذةة زمن  :4المالحظة 

، شهرا   24تالل  رسائلأشهر، وال 9تالل  واألطاريح أشهر، 6تالل مدة  بحوث التخرجإذا ما ل  ذناقَش  :5المالحظة 

ال ذُحسب المدة من الحد األقصى ف، يناألساذةة المساعدمن زمن اإلبالغ، ول  يرجع سبب ذلك إلى األساذةة المشرفين و

 المسمو  ب .

المعدة للمناقشة والملفات المغلقة بأحكام لجنة االنضباط، من والرسائل واألطاريح  بحوث التخرج ذُخص  :6المالحظة 

 العدد المسمو  ب  لألساذةة.

أكثر من بها ة ذابعة لجامعة المصطفى )ص( أو متصلة ذعليميال يمكن لألستاذ المناقش أن يحك  في وحدة  :7المالحظة 

 في شهر واحد. مرذين

 

 )التحكيم( رسالةذقييم ال: الثالثالفصل 

 أوالً: كيفية ذسمية األستاذ المناقش

( بتسمية 9ة للمناقشة )ورقة عمل رق  تحضيريالجلسة الانعقاد طلب بعد ذأييد التربوي -مدير القس  العلمييقوم : 42ة مادال

من تارج القس ( ممن لديه  المؤمالت العلمية الالزمة إلى المسؤول األول في الوحدة  -على األقل  -أشخاص )شخصين  4

باتتيار شخٍص واحٍد من األشخاص المقترحين من قِبل  ةتعليميالمسؤول األول في الوحدة الويقوم  .ألجل التحكي  ةتعليميال

)ورقة ة، وشخٍص واحٍد من تارج جامعة المصطفى )ص( حسب ذشخيص  يميتعلالقس ، وشخٍص واحٍد من تارج الوحدة ال

 .(10عمل رق  

 .في المنظمة المركزيةة تعليميعمادة الشؤون ال ذختارما يجب أنلألستاذ المناقش  ة المتصلةتعليميالوحدات ال :مالحظة

 

 رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريالجلسة ال: ثانياً 

تالل المهلة القانونية إلعداد  رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيرية الجلسة التعليميالوحدة الذقي   :43المادة 

 .وفقا  لقوانين مةا النظام رسالةال

هلة القانونية إلعداد بعد انتهاء الم رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريالجلسة ال رتصة انعقادذتوقف  مالحظة:

 ة.تعليمية االنضباط للوحدة العلى رأي لجن رسالةال

من أجل رفع القضايا العالقة  رسالةبعد الفراغ من ذدوين ال جلسة التحضير للمناقشة انعقاد يتحت  :44المادة 

انعقاد جلسة المناقشة بعد ذلك تالل مدة ال ذتجاوز يتوجب ، وفي جلسة المناقشة للطالب المحتملة، واكتسا  الجامزية الالزمة

 (9)ورقة العمل رق   .أشهر 4

 األستاذ المساعدأييد المشرف وموافقة تب رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريالجلسة الذقام  :45المادة 

 (9التربوي المعني. )ورقة العمل رق  -والقس  العلمي

، رسالةة مناقشة الالتربوي بشأن إمكاني-والقس  العلمي األستاذ المساعدفي حال حدوث تالف بين المشرف و مالحظة:

 ة الذخاذ القرار.تعليمييُحال األمر إلى مجلس الدراسات العليا للوحدة ال



علنيا ، واللجنة  لجنة التحكي بحضور الطالب و رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريالجلسة الذُقام  :46المادة 

 مؤلفة من:

 .األستاذ المناقش (ج ؛األستاذ المساعد  ( ؛األستاذ المساعد (أ

ة للمناقشة، تحضيريالجلسة الة لجامعة المصطفى )ص( أن يشارك في تعليميبإمكان ممثل عمادة الشؤون ال مالحظة:

، سر ة بصفة أمينتعليميالعليا للوحدة ال إدارة الدراساتبصفة مراقب، ويلزم حضور كل من ممثل  رسالةوجلسة مناقشة ال

 معني من أجل ذقيي  الجلسة واألساذةة.التربوي ال-وممثل القس  العلمي

 ،لجنة التحكي رسمية بحضور جميع أعضاء  رسالةة للمناقشة، وجلسة مناقشة التحضيريالجلسة الذصبح  :47المادة 

 .األستاذ المساعدالجلسةَ  ويترأس

للمناقشة، وجلسة مناقشة ة تحضيريالجلسة ال، ذُعقد ةغير مرذقبألسبا   األستاذ المساعدفي حال عدم حضور  مالحظة:

 .حسب ذقييم  الدرجةوإعالن  رسالةأن يقوم بتقيي  ال األستاذ المساعدمن دون حضوره، ويجب على  رسالةال

ورقة ذقيي  »يرما في ذقر وذدون ،نفسها في الجلسة الدرجة في نهاية جلسة المناقشة لجنة التحكي ذعلن  :48المادة 

لجنة وموافقة  ،لتعديالتباالطالب  قيامعلى  لجنة التحكي القبول المشروط من قِبَل  يتوقف البت النهائي فيو«. رسالةال

 أال ةطية، شرتعليميالعليا للوحدة ال إدارة الدراساتوموافقة  ،لجنة التحكي . وفترة إجراء التعديالت ذكون باقترا  من التحكي 

 (16 – 13ذتجاوز ثالثة أشهر. )ورقات العمل 

 وإعالن الرأي النهائي، وفقا  لما يلي: لجنة التحكي استنتاجات أعضاء  ذجري :49المادة 

 على أساس المعايير المحددة في جلسات المناقشة. لجنة التحكي من قبل  رسالةمن الضروري ذحديد درجة ورذبة ال .1

اولة، لن ذُعاد جلسة المناقشة، جلسة المناقشة أو امتنع من إبداء الرأي والمد األستاذ المساعدإذا غادر كل من المشرف و. 2

 في حال عدم ذعاون كل منهما. األستاذ المساعدالتربوي المعني بتحديد درجة المشرف أو -ويقوم القس  العلمي

 نتيجة ذقيي  جلسة المناقشة حاسمة ويُمنع أي إعادة نظر فيها بعد جلسة المناقشة. :50المادة 

 لحاالت الثالث التالية:ال ذخرج نتيجة الحك  عن إحدى ا :51المادة 

 من حيث الشكل أو المضمون. أي إشكال فيها ال ذرى فيها لجنة التحكي  التي رسالةال: ةمقبول( أ

النهائية على  درجتها ومنح، ويتوقف قبولها إشكال جومريأي  ال ذرى فيها لجنة التحكي التي  رسالةال: بشرط ةمقبول ( 

 .التحكي لجنة  حددذهاالتي  رفع اإلشكاالت

 :ا  حسب ما يليجومري نقصا  أو إشكاال   لجنة التحكي التي رأت فيها  رسالةال: رفوضةج( م

 ؛ن العنوان المصادق علي ع رسالةتروج مضمون ال. 1
 ؛العلمي الضحالة الشديدة للمستوى. 2
 ؛عدم مراعاة األسلو  العلمي للبحث. 3
 ؛جامعة المصطفى )ص(عدم االلتزام بالسياسات المعلَنة من قبل . 4
 .. السرقة العلمية5

وامتالك الطالب فرصة دراسية كافية، يُمنح الطالب مهلة  لمرة أترى، من دون  رسالةفي حين رفض ال :52المادة 

 .ةتعليميذلقي أي تدمات رفامية، وذلك بموافقة المسؤول األول في الوحدة ال

، إضافة إلى حصول  على لقانونيةا المضي في إجراءاذها، يجب علي  رسالةالطالب ذغيير عنوان ال نيةفي حال  مالحظة:

 .من مةا النظام 16لمادة با التزام ، مع ةتعليميموافقة المسؤول األول في الوحدة ال



 منح ل  شهادة.ذُ وال  ،م الطالب بموجبها من مواصلة الدراسةالسرقة العلمية جريمة، ويُحرَ  ذُعد :53المادة 

 لجدول التالي:وفقا  ل ، مرذبة   20من  15 رسالةاألدنى لدرجة قبول الالحد  :54المادة 

 

 رسالةال رذبة الدرجة

 ممتازة 20إلى  19 من

 جيدة جدا   99/18 إلى 17 من

 جيدة 99/16 إلى 15 من

 مرفوضة 15 أقل من

 

 .لجنة التحكي أعضاء  يقررماعلى أساس معدل الدرجات التي  رسالةذُحدد درجة ال مالحظة:

 :وفقا  للجداول اآلذية رسالةذُحسب درجة ال :55المادة 

 

الحد األقصى  معايير التقيي  ت

 للدرجة
 5 األطر النظرية للبحث والعالقة المنطقية بين الموضوعات رصانة 1

 3 اإلجابة على أسئلة البحثوكفاءة  الموضوعاتنوعية ذقدي   2

 4 اآلراء المتقدمةوالتحلي بالنقد وذمحيص  والتنظير اإلبداع 3

 3 مراعاة ضوابط الكتابة ومعاييرما 4

 2 جودة المناقشة 5

 3 نوعية التوثيق واإلفادة من المصادر والمراجع 6

 20 المجموع

 

من الدرجة  تصمها، وبإمكان الوحدة رسالةإحدى درجات المنح ة صالحية تعليميالوحدة ال ذمتلك :56المادة 

 بالقوانين واألنظمة المرذبطة.  عدم التزامل ،الممنوحة للطالب من قبل لجنة التحكي 

 

 

 

 الطلبة نحأذعاب األساذةة وم  : الرابعالفصل 



 أوالً: أذعاب األساذةة

 

ل يوكبالنسبة لما  المستوى الرابعوالمناقشين في مرحلة  والمساعديناألساذةة المشرفين  أذعا  ذحتسب :57المادة 

 بحسب رذبه  العلمية.وحدة ونصف، ووحدات،  5و ،وحدات 10إليه  من واجبات على التوالي: 

وذبلغ  إلى  ،ة الحد األقصى ألذعا  األساذةة في كل سنةمركزيال منظمةة للتعليميذحدد عمادة الشؤون ال :1 مالحظة

 .ةتعليميالوحدات ال

وحدة زيادة  قدرما ، رسالةال في عملها على بةال جهدا  مضاعفا  اللةين  األستاذ المساعدألستاذ المشرف وليُدفع  :2 مالحظة

ومصادقة مجلس الدراسات العليا للوحدة  ،التربوي-اقترا  القس  العلمي بعد، لألستاذ المساعدونصف وحدة  للمشرف،

 .ةتعليميال

تالل سنتين كحد أقصى، وزمن إبرام العقد  األستاذ المساعدو األستاذ المساعدة عقود تعليميذحرر الوحدة ال :3مالحظة 

المسؤول  وافقوذلك فيما إذا  ،، وال مانع من ذمديد فترة العقد في حاالت استثنائيةالطالب بالبدء بالتدوينيتزامن مع إبالغ 

 (5ة. )ورقة العمل رق  تعليميالوحدة ال األول في

ر  »بصفة ، األستاذ المساعدو األستاذ المساعدعقود في ة تعليميلالمسؤول األول في الوحدة ا يوصف :4مالحظة 

 .«مراقب»ة( بصفة تعليميمعاون الشؤون ال :)وفي المجمعاتة تعليميللوحدة الة تعليميال عميد الشؤون ويوصف فيها، «عمل

يفوق  رسالةعدد صفحات الدون إبرام عقد، وفيما إذا كان  أذعاب  منة لألستاذ المناقش تعليميذدفع الوحدة ال :5مالحظة 

 صفحة. 20صفحة، يُدفع ل  ساعة واحدة إضافية مقابل كل  250

التربوي المعني ومصادقة مجلس الدراسات -القس  العلمي مقتر األساذةة البدالء على أساس  أذعا  ذحتسب :6مالحظة 

 كحد أقصى. 57في المادة  المعينةلوحدات ل وفقا  ة تعليميالعليا للوحدة ال

في المادة  الوحدات المةكورةوالبديل عن ضعف ونصف ضعف عدد  يليزيد مجموع أذعا  األستاذ األصال  :7مالحظة 

57. 

على  بناء  مقبوال   ا  مبرر ذقديم من األساذةة دون مبرر، ال ذُدفع ل  أي أذعا . وفي حال  أيفي حال انسحا   :8مالحظة 

 .من مةا النظام 57المادة  حسب ما ذنص علي األذعا   ذُحدد، ةتعليميرأي مجلس الدراسات العليا للوحدة ال

، باقترا  من رسالةتحويل عمل مؤلف إلى يقومان باللةين  األستاذ المساعدو األستاذ المساعد أذعا  ذُحدد :58المادة 

مجلس  يبدي أن العقد بعد ة، ويُحدد زمن إبرامتعليميالتربوي المعني ومصادقة مجلس الدراسات العليا للوحدة ال-القس  العلمي

 ة رأي  بهةا الشأن.تعليميالدراسات العليا للوحدة ال

 ثانيًا: منح الطلبة

 

ة على الجهات المعنية كل مركزيال منظمةة للتعليميعمادة الشؤون ال من قبل رسالةمنحة إعداد الذقتر   :59المادة 

 ا.ة بعد الموافقة عليهتعليميويت  إبالغها إلى الوحدات ال ،سنة

 .رسالةالطالب بالتكاليف الخاصة بالطباعة، والتنقيح، واالستنساخ، وذجليد ال يتكفل :1مالحظة 



ة، مركزيال منظمةة للتعليمية وفقا  للحد األقصى المحدد من قبل عمادة الشؤون التعليمييجوز للوحدات ال :2مالحظة 

 للطالب على النحو اآلذي: رسالةإعطاء منحة إعداد ال

 50  ؛المناقشة رتصةبالمائة بعد إصدار 

 50  ؛مةا النظاممن  20و 19بالمائة بعد إنجاز الطالب للمادذين 

. مةه المدة بالنسبة للطالبات رسالة، لن يحوز على منحة إعداد الشهرا   24ت  تالل رسالإذا ل  يناقش الطالب  :3مالحظة 

 شهرا . 30المتزوجات ذعادل 

مالحظة إلعادة النظر في لجنة إعداد  42مادة و 60فصول ذتضمن  4م ومو يحتوي على تضع مةا النظا :60المادة 

ة اإلشراف مركزيال منظمةة للتعليمية، ويسري مفعول  اعتبارا  من ذاريخ اإلبالغ، وذتولى عمادة الشؤون التعليمياألنظمة ال

 ادة.على حسن ذنفيةه وسيكون كل ذعديل أو إعادة نظر في  باقترا  من مةه العم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق



 («1) الملحق رق »

 «من الناحية الشكلية رسالةكتابة ال أسلو »

 بمراعاة ما يلي: رسالةيجب إعداد ال

فصول رئيسية للبحث، واستنتاج، وملخص بالفارسية واإلنجليزية، وفهارس، أبوا ، مع على: مقدمة، و رسالةذشتمل كل ( 1

 ومالحق.

ومنا ليس من  ، ذعرف الطالب على أسلو  الكتابة وكيفية إعداد الموضوعات لمقال علمي.رسالةمن أمداف ذقدي  ال( 2

، وذلك من رسالةلل هعند إعداد يليعلى الطالب مراعاة ما  يتوجبجميع النقاط بهةا الخصوص؛ غير أن  الممكن اإلشارة إلى 

 :الرسائلأجل إيجاد التناسق بين 

 :رسالةال ءجزاأ. 1

 (17 ورقة العمل رق ) رسالةغالف ال -

 البسملة صفحة -

 (1/15)ورقة العمل رق   لجنة التحكي ء عضاأ مصادقةصفحة  -

 (العنوان )وفقا  لالستمارة المرفقة صفحة -

 ما يُنقل من مباحثة المسؤولية عصفح -

 ة اإلمداءصفح -

 ة الشكر والتقديرصفح -

 ة الملخصصفح -

 المحتويات فهرس -

ومو يحتوي على المقدمة، ومشكلة البحث، والفرضية، والفرضيات أو أسئلة البحث )األصلية  رسالةالنص األصلي لل -

 والفرعية(، وتلفية البحث، وأسلو  البحث، والفصول الرئيسية، والنتائج، وملخص المقترحات

 (الملخص باإلنجليزية أو لغة أترى )عند الضرورة -

 قائمة المصادر والمراجع -

 الضرورة(فهرس الجداول )عند  -

 فهرس األشكال )عند الضرورة( -

 سائر الفهارس )عند الضرروة( -

 المالحق -

 

 :معلومات عامة. 2

 .وبليغا  موجزا   رسالةعنوان ال أن يكون يتحت عنوان: ال( أ



على  رسالةأجزاء ال ويجب أن ذكون جميع ،على جهة واحدة من الورق رسالةال ذُنضد حروف :رسالةال ذنضيد حروف ( 

 .نسق موحد

 4: يجب مراعاة مسافة السطور في كل الصفحات بصورة موحدة. مسافة بدء السطر حتى الطرف األيمن للصفحة ذنبي 

 ،سنتيمترات 4التجليد. ومسافة السطور حتى الطرفين األعلى واألسفل للصفحة  ذحتمنها  سيقع جانبسنتيمترات، حيث 

وحتى الطرف األيسر سنتيمتران، لكي ذكفي لقطع التجليد. أما فيما يتعلق بالجداول، والخرائط، والصور، والقوائ ، واألشكال 

 وغيرما، فيجب فيها أيضا  مراعاة مةه القيود.

 :رسالةمراعاة النموذج التالي في طباعة نص ال بيج الطباعة:ج( تط 

 (:16 سميك، ،ل، اس  الفصل )جديدوألا العنوان

 عصمة األنبياء في رؤية المتكلمين المسلمين
 (:15 ، سميك،)ذيتر ألصليموضوع اال، العنوان الثاني

 عصمة األنبياء في رؤية المتكلمين المسلمين
 (:14 سميك، ،العنوان الثالث، التابع للموضوع األصلي )ذرافيك

 عصمة األنبياء في رؤية المتكلمين المسلمين
 (:14 سميك، ،)لوذوسالنص األصلي 

 عصمة األنبياء في رؤية المتكلمين المسلمين

 (:14 سميك، ،النص األصلي العربي )بدر

 إِنمَا يُرِيدُ اهللُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيراً

 المسلمينعصمة األنبياء في رؤية المتكلمين   (:13 عادي، ،)لوتوس االقتباسات

 :)14 عادي، ،النص األصلي اإلنجليزي )ذايمز نيو رومان

Sothink SWF Decomplier 

 (:14 ،مائل ،عادي)لوذوس  المواضيع المهمة للنص األصلي

 عصمة األنبياء في رؤية المتكلمين المسلمين
 عصمة األنبياء في رؤية المتكلمين المسلمين  (:11 عادي، ،الهامش الفارسي )لوتوس

 إِنمَا يُرِيدُ اهللُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيراً   (:11 ، عادي،الهامش العربي )بدر 

 :)11 عادي، ،الهامش اإلنجليزي )تايمز نيو رومان
Sothink SWF Decomplier 

 

 :الترقي . 3

 صفحاتال ذرقي ( أ

...(. يبدأ - -بالحروف األبجدية )أ« الفهارس»ذُرق  صفحات «. الشكر والتقدير»، و«اإلمداء»و، «البسملة»ال ذرق  صفحات 

 .هاوأسفل أرقام الصفحات في وسط الصفحةوذقع  ،الترقي  من الصفحة األولى للمقدمة ويستمر إلى الصفحة األتيرة

 موضوعاتال ذرقي  ( 

ذبدأ الصفحة األولى من كل «. فصول»إلى عدة  با  وذقسي  كل« أبوا »إلى عدة  رسالةيمكن ذقسي  الموضوعات الرئيسية لل

 فصل، من السطر الخامس.



برقمين ذفصلهما شرطة. الرق  األيمن يوضح رق  الفصل، والرق  األيسر يوضح رق  ذرذيب  البا من مباحث  فصليحدد كل 

حجية »سار الرق  أعاله. على سبيل المثال، إذا كان ي لى، يقع رق  كل فصل ذابع عةذابع أبوا ، با . إذا كان لكل ذلك البا 

 الخبر الواحد(. حجية-2-4-3الثالث، يُكتب على شكل ) للبا المبحث التابع الثاني من المبحث الرابع « الخبر الواحد

 ذرقي  األشكال والجداولج( 

(. 7-2الثاني على شكل ) الفصلالسابع في  ذُتبع الطريقة أعاله في ذرقي  األشكال والجداول. على سبيل المثال، يُكتب الشكل

 أن ذرقي  األشكال منفصل عن ذرقي  الجداول. وذجدر اإلشارة إلى

 ذرقي  المالحقد( 

 ـ كلمن ـ سعفص ـ قرشت ـ ثخة ـ ضظغ( بالحروف األبجدية. )أبجد ـ موز ـ حطي رسالةمالحق ال ذُرق 

تُرق  حسب فاحد. وأما األشكال والجداول الموجودة في كل ملحق، بدءا  من رق  و ،ذرق  صفحات كل من المالحق بشكل مستقل

 (2-الملحق المرذبط. على سبيل المثال، يُكتب الجدول الثاني في الملحق كاآلذي: )الجدول أ

 المصادر:. 3

 :يمكن ذكر المصادر بإحدى الصور التالية

قائمة كاملة  وذدرج عالوة على ذلك، الصفحة. الجزءيدَرج في الهامش: اس  المؤلف، اس  العائلة، المصدر المستخَدم، ( أ

 .رسالةفي نهاية ال بالمصادر

 :رسالةفي نهاية ال ( 

 بإحدى الصورذين التاليتين: رسالةيمكن ذكر المصادر في نهاية ال

 حسب الرق ( أ

 حسب المؤلف والسنة، وفي مةه الحالة، يجب إدراج اس  المؤلف حسب األبجدية. ( 

 ، يجب ذكر ذلك المصدر.رسالةمصدر ما في قس  من ال مباحثإذا استُخدم جزء من 

بين معقوفتين  المةكور المقطعويوضح المصدر المتسخَدم بعد انتهاء  ،(بعالمة )"المستخَدمة ونهايتها  المباحثذحدد بداية 

 ][ بإحدى الصورذين التاليتين:

 رق  المصدر( أ

 المؤلف والسنة ( 

 ةكر المصدر الةي ذ  استخدام  بشكل مباشر.يُ : 1 ذنبي 

 ذرق  بعد القرآن الكري  ونهج البالغة، المصادر الفارسية وذليها المصادر باللغة العربية واللغات األترى.: 2ذنبي  



 («2) الملحق رق »

 «ذوثيق المصادر في الهوامش وقائمة المصادر أسلو »

 

مختلفة للتهميش وطريقة كتابة قائمة المراجع. وميزنا في كل نموذج الهامش أوال  ومن حاولنا في مةا القس  اإلذيان بنماذج 

 على التوالي.« م»و« مـ»بعده قائمة المراجع، بعالمتي 

 ذوثيق الكتا . 1

 . بمؤلف واحد:1. 1

 .42، ص1كافي، جالصول ، أكلينيال: محمد بن يعقو  مـ

 مكتب نشر ثقافة أمل البيت )ع(، بدون ذاريخ.ان، هرالكافي، طصول د بن يعقو ، أكليني، محمالم: 

 . بمؤلفين اثنين:2. 1

 .77كري ، صالمحمد سعيد النعماني، ذفسير القرآن التسخيري و : محمد عليمـ

 ر القرآن الكري ، طهران، الطبعة األولى، معاونية العالقات الدوليةم: التسخيري، محمد علي؛ النعماني، محمد سعيد، ذفسي

 م.1992 .،مـ1413سالمي، اإلعالم إلا منظمةل

 :. بثالثة مؤلفين3. 1

 .261ذفسير قرآن، ص شناسىروحاني راد، روش كيا، مجتبىعلي عزيزيي، غالمأكبر بابائ : عليمـ

معهد ، ق ، ىولألا ، الطبعةقرآنذفسير  شناسى، روشراد، مجتبى علي، روحانيكيا، غالمكبر، عزيزيأ ي، عليم: بابائ

 .2000، دراسة وذدوين الكتب العلوم اإلنسانية الجامعية منظمةوالجامعة، والحوزة 

 :. بأكثر من ثالثة مؤلفين4. 1

 .79، ذفسير نمون ، صواآلترون شيرازيال: ناصر مكارم مـ

 .1983، الطبعة الثامنةعشرة، طهران، دارالكتب اإلسالمية، ، ذفسير نمون الشيرازي، ناصر واآلترونم: مكارم 

 بدون مؤلف:. 5. 1

 .20، صاسالمى كنفرانس باسازمان مـ: آشنايى

 .1994، ، طهران، وزارة الخارجيةاسالمى كنفرانس باسازمان آشنايىم: 

 :العثور على اس  المؤلف من مصدر آتر. 6. 1

 .17ص  ،؟بسازي  كوچک ىكتابخان  يك بدارى، يا چگون ، تودآموزكتا]شيفت  سلطاني شيرازي[: مـ

طهران: مركز تدمات أمانة  ،؟بسازي  كوچک ىكتابخان  يك يا چگون ، تودآموزكتابدارى، ]شيرازي، شيفت سلطاني [م: 

 .1981 ،المكتبة

 . عمل باالس  المستعار للمؤلف:7. 1

 .33ر، ص اشع، مجموعةأ، آتر شامنام ]ميدم. أ[توان ثالث مـ: مهدي أ

 .1969هران: مرواريد، ار، طشعأ، مجموعة، آتر شامنام ]ميدم. أ[ م: أتوان ثالث، مهدي



 بدل المؤلف: المؤسسة. 8. 1

 .21، ص1عندالمفسرين، ج م القرآن، علومـ: مركز الثقافة والمعارف القرآنية

 .1995.، قمـ.  1416لقرآن عندالمفسرين، ق ، ا ، علومم: مركز الثقافة والمعارف القرآنية

 المشرف اللغوي أو المصحح بدل المؤلف: .9. 1

 .75ويرايش، ص  ى، دربارهالمنقح ،بورجوادي نصرهللا :مـ

 .1986، ، طهران: مركز المنشورات الجامعيةويرايش ىدرباره ، نصرهللا، المنقح،م: بورجوادي

 :مترج  . عمل10. 1

 .235، ص1996تاكرند،  ، ذرجمة شكرهللا، فرمنگ كامل تاورشناسان: عبدالرحمان بدويمـ

المنشورات التابع لمكتب اإلعالم تاكرند، ق ، مركز  كامل تاورشناسان، ذرجمة شكرهللا ان، فرمنگعبدالرحم ،م: بدوي

 .1996، اإلسالمي

 المؤلف نفس :أعمال من  سلسلةمؤلف في العمل من . 11. 1

، 1سيد مادي تسروشامي، ج ، علق علي  وقدم ل ماپاسخما وپرسش، مجموع  مقاالت ويالطباطبائ: سيد محمد حسين مـ

 .125ص

مكتب سيد مادي تسروشامي،  ، علق علي  وقدم ل ماپاسخما وپرسشد حسين، مجموع  مقاالت وي، سيد محمم: طباطبائ

 .1، ج 1992نشر الثقافة اإلسالمية، طهران، 

 :لكل مجلد عدة مجلدات بعنوان عام وعناوين تاصة فيكتا  . 12. 1

 .125، ص ، ذرجمة أحمد آرام واآلترونذمدن ى: مشرق زمين: گامواره1ورانت، ذاريخ ذمدن، ج ي: ويل دمـ

انقال   منظمةهران: ، ذرجمة أحمد آرام واآلترون، طذمدن ى: مشرق زمين: گامواره1ج  ،نذاريخ ذمد يورانت، ويل،م: د

 .1987، اسالمى للنشر والتعلي 

 :إصدارات الناشر. كتا  من سلسلة 13. 1

د حسين وقار، محم ، ذرجمةميان ، پژومشى نوين در ذاريخ اجتماعى اسالمارد بولت، گرايش ب  اسالم در قرون مـ: ريتش

 .86ص ،8خية، رق تاريال األبحاث ، مجموعة42سلسلة منشورات نشر ذاريخ ايران، رق  

ذاريخ رات نشر ، سلسلة منشون در ذاريخ اجتماعى اسالمارد، گرايش ب  اسالم در قرون ميان : پژومشى نويم: بولت، ريتش

 .1986ران: نشر ذاريخ ايران، . طه8التاريخية، رق   األبحاث ، مجموعة42رق  ايران، 

 ذنقيحات الحقة للكتا :. 14. 1

 .21، ص2 رون في ثوب  القشيب، التنقيحالمفسمادي معرفة، التفسير و: محمد مـ

الجامعة الرضوية للعلوم سة، ، مشهد المقد2رون في ثوب  القشيب، التنقيح ، محمد مادي، التفسير والمفسمعرفةم: 

 .2004، ةسالمياإل

 طبعات الحقة للكتا :. 15. 1

 .245، ص3العسكري، معال  المدرستين، ج د مرذضى: السيمـ



ـ  .قمـ.  1416، ، الطبعة السادسةسالمياإل هران، المجمع العلميد مرذضى، معال  المدرستين، طم: العسكري، السي

 م.1996

 ن ناشر آتر:طبعات الحقة للكتا  م. 16. 1

 .147: محمد حسين علي الصغير، ذاريخ القرآن، صمـ

، بيروت، .، الطبعة األولىقمـ.  1413سالمي، حسين، ذاريخ القرآن، ق ، مكتب اإلعالم اإلم: علي الصغير، محمد 

 م. 1999ـ  .قمـ.1420دارالمورخ العربي، 

 :عمل بمقدمة أو ديباجة من مؤلف آتر. 17. 1

 .373ي، صجكاظ  مدير شان  ألستاذا ، راجع  وقدم ل مشكور، فرمنگ فرق اسالمىد جواد : محممـ

مؤسسة األبحاث اإلسالمية ي، جكاظ  مدير شان  ألستاذا ، راجع  وقدم ل فرمنگ فرق اسالمى د جواد،م: مشكور، محم

 .1996، لرضوية المقدسة لآلستانة

 :اقتباسفي  اقتباس. 18. 1

 :أن يظهر بإحدى الحالتين التاليتين باساالقتيمكن لهةا النوع من 

 (أ

سة س)ق : مؤ 12نات، السنة الثالثة، العدد بي ةمجل عن پاينده، نقال   بوالقاس ا ى قرآن آقاىمطهري، نقد ذرجم  مـ: مرذضى

 .97(، ص1997ة، شتاءسالميإلمعارف ااإلمام الرضا )ع( لل

، 118 ة يغما )السنة الحاديةعشرة، العددهران: مجل، طپاينده ابوالقاس  ى قرآن آقاى، نقد ذرجم ، مرذضىم: مطهري

(، 1997ؤسسة اإلمام الرضا )ع( للمعارف اإلسالمية، شتاء )ق : م 12 نات، السنة الثالثة، العددبي ةمجل عن (، نقال  78ص

 .97ص

)  

 السنة الحاديةعشرة، العددة يغما )مجل  عن، نقال  97پاينده، ص ابوالقاس  ى قرآن آقاىمطهري، نقد ذرجم  مـ: مرذضى

 (.78، ص118

 .للمؤذمرات ةالمقدم توالمقاال التقارير. 2

 . ذقرير مطبوع مع مؤلف :1. 2

 .14مشهد، ص ىعلمي  ىحوزه ذاريخى واوضاع كنونى ى، گزارشى از سابق يئخامنال : سيد عليمـ

المؤذمر الدولي لإلمام الرضا مشهد:  ىعلمي  ىحوزه ذاريخى واوضاع كنونى ىاز سابق  ، گزارشىي، سيد عليئمنالخام: 

 .1986يوليو/ذموز ، )ع(

 ذقرير مطبوع بدون مؤلف:. 2. 2

 .47، صن المللى اتالق پزشكىبي ىاز كنگره مـ: گزارشى

 .47، ص 1993، سبتمبر/أيلول 23علمى، السنة السابعة، العدد  ، اطالعاتالمللى اتالق پزشكىبين ىاز كنگره م: گزارشى

 ذقرير غيرمطبوع:. 3. 2



، ص «1360درسى سال  ماىبازسازى كتا پيرامون اصال  و درسى ريزىبرنام  ت دفتر ذحقيقات وگزارشى از فعالي: »مـ

 (. ، )كراسة 4

 ،1360 سال درسى ماىكتا  وبازسازى اصال  پيرامون درسى ريزىبرنام  گزارشى از فعاليت دفتر ذحقيقات وم: 

 (كراسة) 1982هران، ط

 (:. مقال مقدم للمؤذمر )مطبوع4 .2

(، ذكرى 1983سنة ) مؤذمر ذكري  العالمة الطباطبائي، ،«  طباطبايى در معارف اسالمىنقش عالم»ذقي مصبا  د: محممـ

 .187، صالعالمة الطباطبائي

ى (، ذكر1983ئي، )سنة ، مؤذمر ذكري  العالمة الطباطبا«م  طباطبايى در معارف اسالمىنقش عال»ذقي، دم: مصبا ، محم

الرابطة اإلسالمية للحكمة والفلسفة في إيران التابعة  ،الدراسات والبحوث الثقافية سةس، طهران، مؤيالطباطبائ مةعالال

 .1983لوزارة الثقافة والتعلي  العالي،

 . مقال مقدم للمؤذمر )غيرمطبوع(:5. 2

المقال المقدم لمؤذمر الدراسة التحليلية للعقبات والعوامل ، «فرمنگى در پيشرفت ىنقش تدمات اطالعاذ»، مـ: عباس حري

 .15 – 11 ، صصالمؤثرة على التقدم الثقافي

المقال المقدم لمؤذمر الدراسة التحليلية للعقبات والعوامل  ،«فرمنگى نقش تدمات اطالعاذى در پيشرفت»عباس،  م: حري

 .1986، مايو/أيار 11ـ  15المؤثرة على التقدم الثقافي، صص 

 :الصحافة. المقال الصادر في 3

 بدون مؤلف: صحيفة. مقال صادر في 1. 3

 .1993يوليو/ذموز  10، اسالمى ، جمهورى«مبانى اتالق اسالمى در پزشكى»، زاده: مهدي مدرسمـ

 .1993يوليو/ذموز  10اسالمى،  ، جمهورىنى اتالق اسالمى در پزشكى، مهدي، مبازادهم: مدرس

 بدون مؤلف: صحيفة.  مقال صادر في 2. 3

 .1996أبريل/نيسان  8، ، ممشهرى«مرز مرگمرگ مغز، »مـ: 

 .1996أبريل/نيسان  8، ، ممشهرى«مرگ مغز، مرز مرگ»م: 

 . مقال صادر في مجلة مع مؤلف :3. 3

 .64، ص1996تريف ، 11، بينات، «قرآن كري  ىاستخدام در ذرجم »: محمد مادي شفيق آملي، مـ

 .1996شتاء ، 71ـ  64ص، ص11نات، ، بي«قرآن كري  ىاستخدام در ذرجم »م: شفيق آملي، محمد مادي، 

 . مقال صادر في مجلة بدون مؤلف:4. 3

 .42، ص188، صف، «يا ن ؟ يان، آرىمتوف اعضاى كاربرد»مـ: 

 .1996الثاني يناير/كانون ، 45ـ  42ص، ص188، صف، «ن ؟يا  يان، آرىمتوف عضاىا كاربرد»م: 

 . نقد كتا :5. 3

، العدد 4، قبسات، السنة الخامسة، العدد «دينى ى ذكامل معرفتنظري  ىپيشين  و تاستگاه»، يدرضائ: محمد محممـ

 .2001، شتاء 19المتسلسل 



لعدد ا، 4، قبسات، السنة الخامسة، العدد «دينى ى ذكامل معرفتنظري  ىپيشين  و تاستگاه»د، ي، محمدرضائم: محم

 .2001شتاء ، 19 المتسلسل

 :رسالة جامعية. 4

 .49، صفي فرع الفلسفة والكالم اإلسالمي( رسالة ماجستير« )التشريع فلسفة»، : علي العليمـ

العالمي للعلوم اإلسالمية، ق ،  مركزال، ماجستير في فرع الفلسفة والكالم اإلسالمي(رسالة « )التشريع فلسفة»، م: العلي علي

 .49ص 

 :المقابلة. 5

 مقابلة مطبوعة:. 1. 5

 .4(: 1986)أكتوبر/ذشرين األول  3فرمنگى،  ، كيهان«عرفانىى آثار ادبى وبا استاد كيوان سميعى، پژومنده گفتگو: »مـ

 - 3(: 1986)أكتوبر/ذشرين األول  3فرمنگى،  يهان، ك«عرفانىى آثار ادبى وبا استاد كيوان سميعى، پژومنده گفتگو»م: 

9. 

 . مقابلة غيرمطبوعة:2. 5

 .1989يوليو/ذموز  12هران: ، مجلس كتب األطفال، طمقابلة مع نوران ميرمادي: مـ

 .1989يوليو/ذموز  12م: ميرمادي، نوران، مجلس كتب األطفال، طهران، المقابلة، 

مة المصادر مع مراعاة النقاط ، في الهامش أو قائرسالةيمكن ذكر مواصفات المصادر الفارسية التي ذ  االستناد إليها تالل ال

 الخمس التالية:

 . يُةكر في الهامش: االس ، اس  العائلة، وفي قائمة المصادر اس  العائلة، االس .1

 من تالل أمثلة شتى. بشكل واضححاالت االتتالف  ذكرناوقد  ،وضع العالمات في الهامش يختلف عن  في قائمة المصادر. 2

 حة أو الصفحات فقط، وال يُةكر مكان النشر أو دار النشر أو سنة النشر.يُةكر في الهامش رق  الصف. 3

 النقاط التي ل  يأت النظام على ذكرما، ذناولتها المالحق بالتفصيل.. 4

 «.م»و« مـ»أوضحنا األمثلة بالحرفين . 5

 :ذوثيق المقال من مجلة علمية بمؤلف أو بأكثر من مؤلف. 1

اس  أو أسماء المؤلفين، وعنوان المقال، والمترج ، ومواصفات المجلة ومي ذشمل: اس  ي: على النحو التال ذُنضد الحروفـ 

 النشر، الصفحة )للهوامش(. ذاريخ(، الرق ، الدورة، السميكالمجلة )بالخط  المائل أو 

 األمثلة:

المجلة ، «تانوارما ذحليلى بر ذغييرات سبد مصرفى و كنندهمدل ذقاضاى مصرف »محسن مهرآرا،  شمي وبريا حميد«  مـ»

 .134ـ164، صص 1997مارس/آذار ، 3 البحثية التجارية، العدد

، المجلة «نوارماتا مصرفىى بر ذغييرات سبد ذحليل و مدل ذقاضاى مصرف كننده»، ، حميد؛ مهرآرا، محسنبريشميا«  م»

 .1997مارس/آذار ، 3 البحثية التجارية، العدد
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Arndt.H. W. (1985). The Origins of Srructutalism. WorldDevelopment.Vol.13(2).PP.151-60 

--- (1988).«Market Failure and Underdevelopment» World Development. Vol.16 (2). PP.219- 

29. Arrow, K. J. (1962). «The Economic Implications of Learning by Doing» Review of 

Economic Studies.Vol. 29. PP. 155-73. 

Atkjnson, A. B. (1977) «Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax Controversy» 

Canadian Joumal of Economics. Vol.10 (4).PP. 590-606. 

 :على النحو التالي كتا الذوثيق يجري . 2

، مكان النشر، االس ، اس  الناشر، الجزء(، المترج ، السميكاء مؤلفي الكتا ، العنوان )بالخط المائل أو يُةكر: اس  أو أسمـ 
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العربية في المصادر « وآترون»إذا كان للكتا  أو المقال أكثر من مؤلف، يمكن ذكر اس  المؤلف األول واستخدام كلمة 

 ( في المصادر اإلنجليزية بدال  من أسماء المؤلفين..et alالفارسية، واستخدام اتتصار )و

كما في بعضها ، يمكن ذمييزما عن تأو مقاال كتبعدة أعمال من  صادر اإلنجليزية من مؤلف في سنة واحدةي المإذا صدرت ف

 .(b 1988)و (a 1988): المثال التالي

 :بإحدى الصور التالية رسالةيمكن إلحاق قائمة المصادر في ال

ومةه . )رسالةذُكرر القائمة الكاملة في نهاية ال . باإلضافة إلى أن  الذمت مراجعت يُدرج في نهاية كل صفحة المصدر الةي ( أ

 في فروع العلوم اإلنسانية( مي الطريقة المثلى

جميع المصادر التي ذمت  لك الفصل، وذُةكر في نهاية البحثالمصادر التي ذمت مراجعتها في ذ ةكر في نهاية كل فصلذُ  ( 

 .المةكورة آنفا   لفصل بمثابة موامش، وذحكمها الضوابطالمصادر التي ذأذي في نهاية اوفق مةا النهج ذعد مراجعتها. 

 يلزم االنتباه إلى النقاط التالية في حال اذباع أي من الطرق المةكورة:

 على شكل مامش.كمصدر  ألول مرة التي ذستخدممجلة الكتا  أو يجب ذكر ال ـ

 (.210ـ 255صص أو 210، ص 1، ج ذاريخ ى، فلسف ريمرذضى مطه« مـ»

(، رق  Ibidالمصدر نفس  )في اإلنجليزية »يكتفى بالقول: مباشرة،  السابق بنفس  في الهامش استُخدم المصدرإذا ـ 

 .«الصفحة



 .135، ص المصدر نفس « مـ»

(، رق  .op. cit، يُةكر اس  واس  العائلة للمؤلف، مصدر سابق )في اإلنجليزية )ال مباشرة ( إذا استُخدم المصدر نفس  متأترا   ـ

 الصفحة.

 .85ص  مرذضى مطهري، مصدر سابق،« مـ»

نفس  وبالصفحة نفسها مرة أترى، نكتب اس  العائلة، االس ، المصدر نفس ، )في  بالجزءإذا استُخدم المصدر نفس   ـ

 إطالقا . الجزء( وال يلي  رق  الصفحة أو ioccitاإلنجليزية 

 .ري، المصدر نفس مرذضى مطه
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 «رسالةمات الخاصة بكتابة المقال المستل من الالتعلي»

 

 على الطالب ذقدي  المقال بالمواصفات اآلذية: يتحت 

 صفحة كحد أقصى بجودة عالية. 12في  رسالةيُطبع المقال المستل من ال( أ

. 3؛ ةة المساعدوناألساذأو  األستاذ المساعد. 2؛ األستاذ المساعد. 1ذُةكر في الصفحة األولى األسماء على التوالي:  ( 

أذي في الصفحة الثانية ملخص المقال والكلمات يعلى ميئة شعار. و« جامعة المصطفى)ص( العالمية»اس  الطالب، وكةا، ذكر 

الداللية، وذشمل الصفحة الثالثة وما بعدما المقدمة، ومشكلة البحث، واألسئلة، واألمداف، ونتائج البحث، والشكر والتقدير 

ي نهاية )عند الضرورة(، والمصادر. يجب ذرقي  المصادر وانطباق األرقام على ما ورد في النص. وأما قائمة المصادر ف

الطبع )بين قوسين(، العنوان الكامل للمقال، عنوان المجلة  سنة: أسماء المؤلفين، النحو التاليعلى  أن ذكونالمقال، فيجب 

 والصفحات. األجزاءأو الكتا ، أرقام 

 من الضروري الحصول على الموافقة الخطية لألستاذ المشرف.ج( 



 («4) الملحق رق »

 «لموقع اإللكتروني لمعهد العلوم وذكنولوجيا المعلومات في إيران )إيران دوك(في ا رسالةدليل ذسجيل ال»

 

الصادرة عن وزير  11/11/2007، بتاريخ 12238/4389المقدمة: لقد ذ  إعداد مةا الدليل في سياق التعليمات المرقمة 

ر العلمية الغنية )األطاريح/الرسائل( بشأن ضرورة ذوفير إمكانية الحصول على المصاد الموقرالعلوم والبحوث والتكنولوجيا 

للباحثين والراغبين، وذجنب ذكرار الدراسات واألبحاث المقدمة مسبقا ، وإكمال الموقع المعلوماذي للرسائل الجامعية للبالد في 

 معهد المعلومات والوثائق العلمية في إيران.

 رحلتين:في موقع إيران دوك اإللكتروني تالل م رسالةذجري عملية ذسجيل ال

( باللغتين الفارسية Proposalت  )رسالعلى الطالب بعد التقدم بطلب المناقشة، إعداد كشاف بمعلومات : ىولألا المرحلة

(، Proposal) رسالة، قس  ذسجيل تطة الhttp://thesis.irandoc.ac.irواإلنجليزية، وإدتال  في الموقع اإللكتروني 

 واستالم رق  التتبع عبر الموقع وإدراج  في استمارة طلب المناقشة.

على الطالب بعد المناقشة والقيام بالتعديالت الالزمة، مراجعة الموقع اإللكتروني أعاله، وإدتال المعلومات  :المرحلة الثانية

موقع، واستالم رق  التتبع عبر الموقع وإدراج  في في ال رسالةالتي ذمت مناقشتها، وذحميل ملف ال رسالةفي قس  ذسجيل ال

 نظام سجا.

 :المهمةالنقاط 

 نسخة) رسالةت الدليل تسجيل معلوما أن يراجع – http://thesis.irandoc.ac.irالموقع اإللكتروني  دخولهبعد  -على الطالب  .1

 بعناية. ويقرأهالطالب( 

 (الطالب نسخة) رسالةدليل تسجيل معلومات ال

/الرسالة رسالةمالحظة: من أجل تسجيل خطة ال

(Proposal) .يرجى تسجيل االسم في الموقع 

 

 الخانات التي ذتضمن عالمة )*(. ءمن الضروري مل .2

 الرمز الدراسي للطالب. أدتلفي الخانة )الرق  الجامعي(:  .3

 رق  جواز السفر للطالب. أدتلفي الخانة )رق  الهوية الوطنية(:  .4

 في الخانة )نوع الجامعة(: اتتر جامعة المصطفى )ص( العالمية. .5

 في الخانة )الكلية/المعهد(: اتتر العلوم اإلسالمية أو العلوم اإلنسانية. .6

 العلوم اإلسالمية أو العلوم اإلنسانية. (: اتتر)الموضوع الرئيسيفي الخانة  .7
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 ماذج االستماراتن

 


