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 9 ..............................................................................................................................يانغالح ئؼٙب( ة
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 تحقيق کليضوابط 

 تحقيق اًجامهزاحل 

ـ ثـب سج ضا ذـٛز  ٔٛضٛع ديكٟٙبزي ؾٝ وٙٙس وٝ اثشسا  دػٚٞكٍطاٖ ثطاي سؼييٗ ٔٛضٛع سحميك ذٛز ثٝ ايٗ نٛضر ػُٕ ٔي .1 يٗ ي

ٞبي  ٞبي الظْ زض خّؿبر سهٛيت ٔٛضٛع ٌطٜٚ دؽ اظ ثطضؾيٕ٘بيٙس.  اضؾبَ ٔي ٌطٜٚ ػّٕيثٝ  1عي فطْ قٕبضٜ  ،ٔٛضٛع

ٛظف اؾز زض اؾـطع ٚلـز   ٔٛضٛع، ٔحهُ ٔزض نٛضر ػسْ سهٛيت  قٛز. ٔٛضٛع ٔهٛة ثٝ دػٚٞكٍط اػالْ ٔي،  ػّٕي

 ٔٛضٛػبر خسيسي ضا خٟز ثطضؾي آٔبزٜ ٕ٘بيس.

سٛا٘س ثب ٕٞبٍٞٙي لجّي ثٝ نٛضر سّفٙي يب حضٛضي  ٔي عّجٝ ٌطأيٌطزز ٚ  دؽ اظ سهٛيت ٔٛضٛع، اؾشبز ضإٞٙب ٔؼطفي ٔي .2

 .ٔٙس قٛز اظ ضإٞٙبيي اؾشبز ٔحشطْ ثٟطٜ

ـ إٞ، ٔٛضٛع ٙٝيكيد، سجييٗ ٔٛضٛع»وٝ قبُٔ عطح سحميك ذٛز ضا  عّجٝ زض ايٗ ٔطحّٝ. 3  ؾـؤاالر ، ٚ ضـطضٚر سحميـك   زي

عطح سحميـك سٛؾـظ اؾـشبز     ٕ٘بيس. اضؾبَ ٔي 2فطْ قٕبضٜ  ثبقس عي ٔي« ٚ ٔأذص سحميك ٔٙبثغٚ  سحميك يثٙس فهُ، سحميك

 قٛز. ٔيضؾس ٚ زض نٛضر ٘يبظ سصوطار ٚ فهُ ثٙسي خسيس اػالْ  ٔيضإٞٙب ثطضؾي قسٜ ٚ ثٝ سبييس 

اضائٝ  ٌطٜٚ ػّٕيثٝ زض ظٔبٖ ٔمطض ٘ٛيؽ آٖ ضا  ٘ؿجز ثٝ ا٘دبْ سحميك الساْ ٚ ديف ،عطح سحميكدػٚٞكٍطاٖ دؽ اظ سهٛيت  .4

ؽ اظ اضائٝ سصوطار الظْ سٛؾظ اؾشبز ضإٞٙـب،  ظْ ثٝ اؾشبز ضإٞٙب سحٛيُ قٛز. دٞبي الزٞٙس سب خٟز انالح ٚ ضإٞٙبيي ٔي

٘ٛيؽ آٖ ضا ثطاي اضظيبثي ٟ٘بيي ثـٝ ايـٗ    دبن٘يع  زض دبيبٖدطزاظ٘س ٚ  ٔيدػٚٞكٍطاٖ ثط اؾبؼ آٖ ثٝ انالح سحميك ذٛيف 

 زٞٙس. ٔيٚاحس سحٛيُ 

اؾشبز( ٕٞطاٜ ثب سحميـك اضؾـبَ   ٘ٛيؽ ٚ سصوطار ثٙسي، عطحٙبٔٝ، ديفزض سٕبْ ٔطاحُ، ٕٞٝ ؾٛاثك سحميك )اػٓ اظ فطْ ظٔبٖ .5

قٛز. زض غيط ايٗ نٛضر، السأي ا٘دبْ ٕ٘ي دصيطز؛ چطا وٝ ثطضؾي سحميك ثب ٔغبثمز آٖ ثب عطحٙبٔٝ ٚ سصوطار أىبٖ دصيط 

 اؾز.

 سٙظيٓ قٛز. A4 نفحٝ 60ٚ حساوثط زض  40حسالُ زض  حميكس وبضٚضظي .6

 ثبقس.ٔي انّي ٔٙجغ 15 ،ٔٙبثغ اِعأي زض سحميك .7

 .ٕ٘طٜ اؾز 20ٕ٘طٜ سحميك ٔدٕٛػبً  .8

 ثبقس. ٔي 20اظ  14 سحميك ٕ٘طٜ لجِٛي .9

  ٔٛضٛػي زيٍط ذٛاٞس ثٛز. ثٝ انالح آٖ يب سسٚيٗ سحميك زض ّٔعْ دػٚٞكٍط ،٘ىطز وؿت لجِٛي ٕ٘طٜ اضظيبثي زض سحميمي اٌط. 10

، زض نٛضر احطاظ ضٚ٘ٛيؿي يب وذي ثطزاضي دبيبٖ ٘بٔٝ ٞـب يـب    25/3/83ثط اؾبؼ ٔهٛثٝ خّؿٝ قٛضاي آٔٛظقي ٔٛضخ   .11

، قرم ذبعي اظ ازأٝ سحهيُ ٔحطْٚ ٚ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔسضن سحهيّي ثٝ ٚي اػغبء ٘رٛاٞس عالةسحميمبر سٛؾظ ٞط يه اظ 

 قس.

ثٝ ٕٞطاٜ دطيٙز سحميك، CD ( ايٕيُ وطزٜ، يب زض  pdf  ٚwordِت )زض زٚ لب« ٔطحّٝ دبوٙٛيؽ»سحميك ضا فمظ زض   فبيُ. 12

 اضؾبَ ٕ٘بئيس.
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ثٙسي ٔٙبؾت )عجك ضإٞٙبيي اؾشبز( ٕٞچٙيٗ ضػبيز حدٓ ٔٛضز ٘ظط )٘ـٝ وٕشـط ٚ ٘ـٝ ثيكـشط اظ حـس       زٞي ٚ فهُ . ؾبظٔب13ٖ

سفبٚر ثؿيبض ثب آ٘چٝ وٝ اؾشبز ضإٞٙـب   زٞي سحميك، . اظ ايٗ ضٚ، اٌط ؾبظٔبٖاؾز  ٔكرم قسٜ( خعء قطٚط اؾبؾي سحميك

 ٌطزز. ثبظ ٔي عّجٝقٛز ٚ ثٝ  ثبقس، آٖ سحميك دصيطفشٝ ٕ٘ي ٘كسٜضػبيز ٔكرم وطزٜ، زاقشٝ ثبقس ٚ يب حدٓ ٔٛضز ٘ظط 

 تٌذي اًجام تحقيق سهاى

 ّٟٔز ٔمطض زض ٞط ٔطحّٝ ثٝ قطح شيُ اؾز:قٛ٘س.  ٔيسحميك وبضٚضظي عي زٚ سطْ ٚ زض ازأٝ ٞٓ ا٘دبْ 

 ٔبٜ ثؼس اظ قطٚع سطْ  1سب  :(درخواست تصوية هوضوع) 1فطْ قٕبضٜ خٟز اضؾبَ  ٔمطضّٟٔز  -

 ٔبٜ دؽ اظ سبييس ٔٛضٛع  1 :(طزح تفصيلي تحقيق) 2فطْ قٕبضٜ خٟز اضؾبَ  ٔمطضّٟٔز  -

 ٔبٜ ثؼس اظ سهٛيت عطح  3 :تحقيق نويس پيشاضؾبَ خٟز  ٔمطض ّٟٔز -

 ٔبٜ ثؼس اظ ثطضؾي ديف ٘ٛيؽ سٛؾظ اؾشبز  2 :تحقيق نويس پاکخٟز اضؾبَ  ٔمطضّٟٔز  -

اي ثب سبذيط الساْ  ثبقس. يؼٙي اٌط زض ٞط ٔطحّٝ ٔي، سٟٙب زٚ سطْ سحهيّي سحميك وبضٚضظيسٕبْ فطنز ٔحهُ ثطاي ا٘دبْ  تذکز:

 قٛز ٚ زض دبيبٖ سطْ زچبض ٔكىُ ذٛاٞس قس. ٔيوٙس، اظ ٔدٕٛع فطنز اٚ وبؾشٝ 

 تحقيق هَقغتحَيل تِ خيز در أپياهذّاي ت

دـؽ اظ زضيبفـز ٕ٘ـطٜ    اِجشٝ زض نٛضسي وٝ سحميك زض ٔٛػس ٔمطض ٕ٘طٜ لجِٛي ضا زضيبفز ٘ىٙس، ٕ٘طٜ نفط ٔٙظٛض ذٛاٞس قس.  .1

 ٚاحس زض خٕغ ٔؼسَ سبثيط ذٛاٞس ٌصاقز. 1قٛز، أب ٕ٘طٜ نفط ثٝ ا٘ساظٜ  ٔيلجِٛي، ٕ٘طٜ لجِٛي خبيٍعيٗ 

ٞبي الظْ ثب ٚاحس ٔطثٛعـٝ،   اؾز، ثب ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙيحميك، ٔحهُ ٔٛظف آٔسٖ سبذيط زض سحٛيُ ثٝ ٔٛلغ س زض نٛضر ديف .2

 لجِٛي ضا زضيبفز ٕ٘بيس. ٜسحميك ذٛز ضا ثٝ دبيبٖ ثطؾب٘س ٚ ٕ٘ط

ٕٞطاٜ ثـب سٕـبْ سـصوطار اؾـشبز     ضا آٖ سٛخٝ زاقشٝ ثبقس ٚ ثٙسي سحميك  ثطي ظٔبٖٞبي ثجز قسٜ زض ٔحمك ثبيس ثٝ ظٔبٖ  :توجه

 ٔطاحُ ٕٞطاٜ ثب سحميك اضؾبَ ٕ٘بيس. ٕٞٝزض ضإٞٙب ٚ عطح سحميك ذٛز 

 تحقيق نگارش  صحيح شيوه

 :٘ىبر ظيط ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٌيطز سحميك زض ٘ٛقشٗ

 اًتخاب هَضَع .1

سـٛاٖ   ظيطا ٞيچ سحميك ٔثجشـي ضا ٕ٘ـي   ،ا٘شربة ٔٛضٛع سحميك اظ ٔؿبئُ ٟٕٔي اؾز وٝ ثبيس ثب سأُٔ ٚ سؼٕك وبُٔ ا٘دبْ دصيطز

 ٌطزيسٜ ثبقس. ٗٔٛضٛع آٖ حؿبة قسٜ ا٘شربة ٚ اظ ديف ٔكرم ٚ ضٚقايٙىٝ  ا٘دبْ زاز ٍٔط

 سٛاٖ اظ ٔٛاضز ظيط وٕه ٌطفز: ثطاي ا٘شربة ٔٛضٛع ٔي

 اِف( سدطثٝ ٚ ػاللٝ قرهي.

 زيٍطاٖ. ةة( اؾشفبزٜ اظ سدبض
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 ج( سأُٔ زض سحميمبر ا٘دبْ قسٜ.

 ٞبي ػّْٛ اؾالٔي ٚ ايٙشط٘ز.زيٞبي اعالػبر، ؾيٞب، ثب٘هٞبي ٔٛضٛػي وشبثرب٘ٝٔطاخؼٝ ثٝ فٟطؾزز(

 ويژگي هاي هوضوع تحقيق

 اِف( ٔٛضز ػاللٝ دػٚٞكٍط ثبقس سب اٍ٘يعٜ وبفي خٟز سحميك حبنُ قٛز.

 .ضقشٝ سرههي ٔحهُ ثبقسزض اضسجبط ثب  ٚي، خسيس ي ثبيس خعئزة( ٔٛضٛع ديكٟٙب

ٞبي  اضائٝ قسٜ چٝ سفبٚسي ثب ؾبيط دػٚٞفقٛز، ثبيس ٔكرم قٛز وٝ ٔٛضٛع  ٔيٌٛ٘ٝ وٝ زض ديكيٙٝ سحميك ٞٓ ٔغطح  ج( ٕٞبٖ

 .چيؿزثطاي دطزاذشٗ ثٝ ايٗ ٔٛضٛع  ٚخٝ أشيبظ ايٗ سحميك،ا٘دبْ قسٜ زاضز ٚ 

زض غيط ايٗ نٛضر ثحث ٘بسٕبْ ذٛاٞس  ،اي ٔحسٚز زاقشٝ ثبقس سب دػٚٞكٍط ثشٛا٘س زض ظٔبٖ ٔؼيٗ آٖ ضا ثٝ ا٘دبْ ثطؾب٘س( زأٙٝز

 ٔب٘س.

 ظٔيٙٝ سحميك يبفز ٘كٛز. ،وٝ ديطأٖٛ آٖ ٔحسٚز ٘جبقسٞٓ سض ل( آٖ ٞـ

 ( ٔٙبثغ وبفي ٘ؿجز ثٝ ٔٛضٛع زض زؾشطؼ ثبقس.ٚ

 طزح تحقيق .2

 ،زض ايٗ عـطح دػٚٞكٍط وٙس. ٞٗ ذٛز سطؾيٓ ٔياي اؾز وٝ دػٚٞكٍط ثطاي ا٘دبْ سحميك زض ش عطح سحميك زض ٚالغ ٕٞبٖ ٘مكٝ

ثـٝ    وٙـس،  ٔيايٗ ٔٛضٛع ضا ثيبٖ وطزٜ ٚ ويفيز ٚ ٔحسٚزٜ وبض ذٛز ضا ٔكرم  ا٘شربةإٞيز ٔٛضٛع، فٛايس ٚ اٞساف ذٛز اظ 

اي ػُٕ ذٛاٞس ٕ٘ٛز، چٝ ٔطاحّي ضا عي  ذٛاٞس ثىٙس، چٝ ٞسفي ضا ز٘جبَ ٚ ثٝ چٝ قيٜٛ ٔيؾبظز وٝ چٝ  ٔيثيبٖ زيٍط اٚ ضٚقٗ 

 ذٛاٞس وطز ٚ ثٝ چٝ ٘شبيدي ذٛاٞس ضؾيس.

وشـت ٚ ٔٙـبثغ    يكيٙٝ ٔٛضٛع )يؼٙي سحميمبسي وٝ سب وٖٙٛ زض ٔٛضز آٖ ا٘دبْ قسٜ( ٚچٙيٗ زض عطح سحميك، ثبيس ٌعاضقي اظ دٞٓ

 ر وبفي ضاخغ ثٝ ٔٛضٛع زاضز يب ٘ٝ؟ٔطثٛط ثٝ آٖ آٚضزٜ قٛز سب ٔؼّْٛ قٛز دػٚٞكٍط اعالػب

 تتثغ ٍ فيص تزداري .3

وٙـس ٚ اعالػـبر الظْ ضا ثـب     ٔـي  ذص ٟٔٓ ٚ انّي ٔطثٛط ضا قٙبؾـبيي ، دػٚٞكٍط ٔٙبثغ ٚ ٔأعطح سحميكدؽ اظ سهٛيت ٔٛضٛع ٚ 

ٞط ٔغّت ٚ  قٛز اظ ٔٙبثغ اؾشرطاج وطزٜ وٙس. دػٚٞكٍط ٔغبِجي ضا وٝ ثٝ ٔٛضٛع ٔٛضز ٘ظط اٚ ٔطسجظ ٔي ٔئطاخؼٝ ثٝ آٟ٘ب خٕغ آٚضي 

ٞـط يـه ضا ثـط    ٚ ؾـذؽ  ٔٛضٛع ذبل ٚ ٔٛضٛع اذم ضا ثجز وطزٜ   وٙس ٚ زض ثبالي فيف، ٔٛضٛع وّي، ٔيضا زض يه فيف ثجز 

 شوط ٔكرهبر زليك ٔٙجغ ٚ نفحٝ آٖ ٘يع ضطٚضي اؾز.اِجشٝ وٙس.  ٔياؾبؼ ٔٛضٛػبر وس ٌصاضي 

 ٕ٘بيس. ٞب ضا ثط اؾبؼ ٔٛضٛع وس ٔطثٛعٝ زؾشٝ ثٙسي ٔي ، فيفاظ ثجز ٔغبِت ٚ وس ٌصاضي دؽ

 تزتية .4

 وٙس. ٔي، دػٚٞكٍط آٟ٘ب ضا ثب ٘ظٓ ٔٙغمي ٔطست دؽ اظ خٕغ آٚضي اعالػبر
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 تحقيق ٍ تجشيِ ٍ تحليل .5

وٝ زضثبضٜ ٔٛضٛع سحميك اضائٝ ٞبي ٔرشّفي ٟب ثٝ ٘مس ٚ ثطضؾي آضاء ٚ زيسٌبٜدػٚٞكٍط دؽ اظ خٕغ آٚضي اعالػبر ٚ سطسيت آ٘

، ٘ظطيٝ ؾذؽ ثط اؾبؼ قٛاٞس ٚ زاليُ ضٚقٗ وٙس ٚ ٔي٘مبط ضؼف ٚ لٛر ٞط يه ضا ثطضؾي وٝ  يعٛض ثٝدطزاظز. اؾز ٔيقسٜ

 وٙس.ضا سجييٗ ٔئرشبض ذٛيف 

 تٌظين .6

آٚضي قسٜ ٚ سحميمبر قرهي  ، دػٚٞكٍط حبنُ سالـ ذٛيف وٝ ػجبضر اظ ٔدٕٛػٝ ٔغبِت خٕغدؽ اظ ا٘دبْ ٔطاحُ فٛق

لٛاػـس ٍ٘ـبضـ ٚ   ضػبيز لبثُ شوط اؾز وٝ وٙس. ٔي لٛاػس ٍ٘بضـ ضٚي وبغص ديبزٜ ثبقس ضا ٕٞطاٜ ثب ضػبيز انَٛ ٚذٛز ٔي

 زٞس.ايف ٔي٘ٛقشٝ ضا افع ، اضظـ ٚ اػشجبضٚيطايف

 تحقيق شيوه صحيح تنظين هطالب

 ٌيطز وٝ ػجبضسٙس اظ:يك چٟبض ٔحٛض وّي ٔس ٘ظط لطاض ٔيسحم زض سٙظيٓ

 ٘ظٓ ٔٙغمي ٔغبِت .1

 سشجغ ٚ ٔطاخؼٝ ثٝ ٔٙبثغ .2

 ، سدعيٝ ٚ سحّيُ٘ٛآٚضي .3

 ٚيطايكي ٍ٘بضقي ٚ ضػبيز ٘ىبر  .4

 قٛز:ض ثيبٖ ٔئحِٛصا سصوطار ٔطثٛط ثٝ ايٗ لؿٕز زض چٟبض 

 هحور اول : نظن هنطقي

اي وٝ اٌط وؿي سٟٙب فٟطؾـز ٔغبِـت سحميـك ضا ثرٛا٘ـس، ٘ظـٓ       ٞبي يه سحميك ذٛة، ا٘ؿدبْ ٔغبِت اؾز، ثٝ ٌٛ٘ٝ اظ ٚيػٌي

ػٙبٚيٗ ٚ ٔٙغمي ٔجبحث ٚ اضسجبط آٟ٘ب ضا ثب يىسيٍط ثيبثس. ػالٜٚ ثط ا٘ؿدبْ ٚ ديٛؾشٍي ػٙبٚيٗ ثب يىسيٍط، ثبيس ثيٗ ٞط يه اظ 

ٔغبِت شيُ آٖ سٙبؾت ثطلطاض ثبقس ٚ ٔغبِت وبٔالً زض ضاؾشبي سجييٗ ٕٞبٖ ٔٛضٛع ثبقٙس ٚ قٕب ٞطٌع ٘جبيس اظ ٔٛضـٛع ثحـث   

 زلشي اؾز. ذبضج قٛيس. ظيطا ؾرٗ اظ ٔٛضٛػي ضا٘سٖ ٚ ثٝ ٔغّجي زيٍط دطزاذشٗ ٘كب٘ٝ ثي

 آيٙس: يت ظيط ٔيلؿٕز اؾز وٝ ثٝ سطس قفٞط سحميمي حسالُ زاضاي  أب ثٝ عٛض وّي،

 الف( چكيذُ

ضـطٚضر  ض ثٝ ٔٛضٛع سحميـك ٚ ٚخـٜٛ إٞيـز ٚ    . ٘ٛيؿٙسٜ زض آغبظ ثٝ اذشهبي فهَٛ سحميك اؾزچىيسٜ ٌعاضقي اظ ٔحشٛا

 زٞس. ٔغبِت ٞط فهُ ضا زض يه دبضاٌطاف چٙس ؾغطي سٛضيح ٔي ؾذؽوٙس ٚ  سحميك اقبضٜ ٔي

 ذٛضز. قٛز ٚ قٕبضٜ نفحٝ ٕ٘ي ٔيسبيذي )حسٚز ؾيهس وّٕٝ( سٙظيٓ  يه نفحٝ چىيسٜ زض
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 خبيٍبٜ چىيسٜ زض اثشساي سحميك ٚ ثؼس اظ نفحٝ ثؿٓ ا... اؾز.

 ب( فْزست هطالة

ػٙبٚيٗ فٟطؾز ٚ ٔشٗ ثبيس وبٔالً ثب ٞٓ  قٛ٘س. ٔي، زض فٟطؾز ٔغبِت ليس ٔشٗ سحميك آٔسٜ اؾز ثٝ سطسيت ٔشٕٗٞٝ ػٙبٚيٙي وٝ زض 

 قٛز. ٔيٚ قٕبضٜ نفحٝ ٞط ػٙٛاٖ زض ٔمبثُ آٖ شوط  سٕبيع زازٜ قسٜاظ ٞٓ س. ػٙبٚيٗ انّي ٚ فطػي ٙثبقزاقشٝ ٔغبثك 

 ج( هقذهِ

آٖ ضا زض  اظٕ٘ـبيي  وٙٙس، وٝ ٘ٛيؿٙسٜ خٟز آقٙبيي ذٛا٘ٙسٜ ثب ٔحشـٛاي سحميـك،    سؼطيف ٔي« چكٓ ا٘ساظي ثٝ سحميك»ٔمسٔٝ ضا 

ـ   سطي قطٚع ٔي وٙس. ٔؼٕٛالً ٔمسٔٝ ضا اظ ٔٛضٛع وّي ٔمسٔٝ شوط ٔي ٚ آٍ٘ـبٜ ثـٝ    ضؾـٙس،  ٝ ٔٛضـٛع ٔـٛضز ثحـث ٔـي    وٙٙس سـب ث

 قٛز. ٔي سكىط ٘ٛػي ٔطٖٞٛ ظحٕبر آٟ٘ب اؾز،اقبضٜ وطزٜ ٚ اظ وؿب٘ي وٝ سحميك ثٝ  ٞبي سحميك ؾطفهُ

 اي خساٌب٘ٝ ٚ لجُ اظ چىيسٜ ثيبيس. سٛا٘س زض نفحٝ اِجشٝ سمسيط ٚ سكىط اظ ايٗ افطاز ٔي

ٗ  قٛ٘س، چٖٛ ٘يبظٔٙس ٘ٛػي سؿّظ ثط ٔغبِت ٔيچىيسٜ ٚ ٔمسٔٝ، دؽ اظ ا٘دبْ سحميك ٘ٛقشٝ  تذکز:  ا٘س. ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٔغبِت ٔـش

 قٛز. قٛ٘س، وٝ ايٗ سٟٙب دؽ اظ اسٕبْ سحميك حبنُ ٔي ٘ٛقشٝ ٔي

 يات تحقيقفصل اٍل: کلد( 

 :ػجبضسٙس اظ فهُ اَٚ ٔكشُٕ ثط زٚ ٌفشبض اؾز وٝ

 هثاحث هقدهاتيگفتار اول: 

 قٛز: ٔغطح ٔي ٚ دكز ؾطٞٓ ٔجبحث ظيط ثٝ سفىيهزض آٖ  اؾز ٚ «ٔمسٔٝ»غيط اظ « ٔجبحث ٔمسٔبسي»

 سجييٗ ٔٛضٛع .1

شّف لبثُ ثحث ٚ ثطضؾـي ثبقـس. زض   ٞبي ٔر ٞب ٚ خٙجٝ ، اظ ظاٚيٝيه ػّٓ ؾز زض ػّْٛ ٔرشّف ٚ حشي زضيه ٔٛضٛع ٕٔىٗ ا

ٝ   ، خبيٍبٜ آٖ ضا ثيبٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ سٛضيح زٞيس وٝ زض سحوبٔالً ٔٛضٛع ثحث ضا قىبفشٝ« ضٛعسجييٗ ٔٛ»  اي ميك ذـٛز اظ چـٝ ظاٚيـ

 ايس. ٔٛضٛع ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ

 إٞيز ٚ ضطٚضر سحميك .2

اي ثـط آٖ   زض ايٗ لؿٕز سٛضيح زٞيس وٝ ا٘دبْ ايٗ سحميك سٛؾظ قٕب اظ چٝ إٞيز ٚ ضطٚضسي ثطذٛضزاض اؾز ٚ چـٝ فبيـسٜ  

 ٔشطست اؾز.

 ديكيٙٝ سحميك .3

اٌط  اؾز يب ذيط؟اي ٘ٛقشٝ قسٜ ب ٔمبِٝ، وشبة يايٗ ٔٛضٛع ذبل يب سبوٖٙٛ زضزٞيس آٔطاز اظ ديكيٙٝ سحميك آٖ اؾز وٝ سٛضيح 

ضا ثيبٖ وٙيس. ٚ  سطيٗ آٟ٘ب ٕٞطاٜ ثب ٘بْ ٘ٛيؿٙسٜ اقبضٜ وٙيس ٚ آٍ٘بٜ ٚخٝ أشيبظ سحميك ذٛزسبٖ خٛاة ٔثجز اؾز ثٝ ثطذي اظ ٟٔٓ
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 ٞـبي زيٍـط  ٔٛضٛع ا٘دبْ ٘كسٜ ٚ سٟٙب زض الثالي وشبةاؾز سٛضيح زٞيس وٝ سأِيف ٚ سحميك ٔؿشمّي زض ايٗ  اٌط ٘ٛقشٝ ٘كسٜ

 ، اضائٝ سحميمي ٔؿشمُ زض ايٗ ٔٛضٛع اؾز.ض ايٗ نٛضر ٚخٝ أشيبظ سحميك قٕب. زسٛاٖ اظ ايٗ ٔٛضٛع ؾطاؽ ٌطفز ٔي

 ضٚـ سحميك .4

 . اي اؾز يب ٔيسا٘ي ٚ يب ... شيُ ايٗ ػٙٛاٖ سٛضيح زٞيس وٝ ضٚـ ا٘دبْ سحميمشبٖ وشبثرب٘ٝ

 ر سحميكؾؤاال .5

 :سٛاٖ ثٝ زٚ زؾشٝ انّي ٚ فطػي سمؿيٓ وطز ؾؤاالر سحميك ضا ٔي

انّي ٘ٛيؿٙسٜ ثٛزٜ ٚ زض سحميك ذٛز ثٝ ز٘جبَ دبؾـد ٌـٛيي ثـٝ آٖ اؾـز. ثـٝ       ٝآٖ دطؾكي اؾز وٝ زغسغ :ؾؤاَ انّي (اِف

 اؾز. يك اؾز وٝ ثٝ نٛضر ؾؤاِي زض آٔسٜٕٞبٖ ٔٛضٛع سحم ،انّيػجبضر زيٍط ؾؤاَ 

وٙس. ٔؼٕٛالً  ي ٚ فطػي سدعيٝ ٔيئ، آٖ ضا ثٝ چٙس ؾؤاَ خعوٝ ثٝ دطؾف انّي دبؾد زٞس٘ٛيؿٙسٜ ثطاي ايٗاالر فطػي: ؤؾ (ة

 دطزاظز ٚ ػٙٛاٖ آٖ فهُ ٘بظط ثٝ آٖ ؾؤاَ ٚ يب ؾؤاالر اؾز. ٞط فهُ ثٝ دبؾد ٌٛيي ثٝ يه يب زٚ ؾؤاَ فطػي ٔي

 ٟبضْ حدٓ سحميك ثبقس.سصوط: حدٓ ٔمسٔٝ ٚ ٔغبِت ٔمسٔبسي ٘جبيس ثيف اظ يه چ 

 گفتار دوم: هفهوم شناسي

 ٔٛاضز شيُ ا٘دبْ ٌيطز:زض ٔفْٟٛ قٙبؾي 

 ٔؼٙبي ِغٛي (اِف

ـ »؛ خٛٞطي «نحبح اِّغٝ»ٞبي ِغز ٔؼشجط ٘ظيط: ٞبي وّيسي سحميك اظ وشبة سٛضيح ٔؼٙبي ِغٛي ٚاغٜزض   «ٝٔؼدٓ ٔمبييؽ اِّغ

؛ اِفّيـٛٔي « إِهـجبح إِٙيـط  »؛ جساِطحٕٗ اِرّيُ ثـٗ احٕـس فطاٞيـسي   اثٗ ػ« وشبة اِؼيٗ»؛ اثٛاِحؿٗ احٕسثٗ فبضؼ ثٗ ظوطيب

؛ ، ؾيس ٔحٕس ٔطسضـي اِحؿـيٙي اِعثيـسي   «سبج اِؼطٚؼ ٔٗ خٛاٞط اِمبٔٛؼ»؛ آثبزئحٕسثٗ يؼمٛة فيطٚظ «لبٔٛؼ إِحيظ»

فبضؾـي  فطٞٙـً  » ؛«ِغـز ٘بٔـٝ زٞرـسا   » ؛ٔحٕسثٗ ٔىطْ ثـٗ ٔٙظـٛض  « ِؿبٖ اِؼطة» ؛ؾؼيس ذٛضي قطسٛ٘ي« الطة إِٛاضز»

 ٚ ... اؾشفبزٜ ٕ٘بييس. «ٔهبحت

 ٔؼٙبي انغالحي (ة

، ثبيـس ثـٝ وشـت ذـبل     وـساْ ػّـٓ اؾـز    اظ انـغالحبر  وٝ انغالح ٔـٛضز ثحـث  ، ثؿشٝ ثٝ ايٗزض سجييٗ ٔؼٙبي انغالحي ٞط ٚاغٜ

فطزار ضاغتقٙبؾي آٖ ػّٓ ٔطاخؼٝ وٙيس. ٔثالً اٌط زض نسز سٛضيح يه انغالح لطآ٘ي ٞؿشي انغالح ، ٔدٕـغ  انفٟب٘ي س اظ وشبة إِ

زٞيـس اظ وشـت والٔـي ٚ     اِجحطيٗ عطيحي يب لبٔٛؼ لطآٖ ؾيس ػّي اوجط لطقي اؾشفبزٜ وٙيس. ٚ اٌط انغالحي والٔي ضا سٛضيح ٔـي 

 زٞٙس وٕه ثٍيطيس. ٞبيي وٝ انغالحبر والٔي ضا سٛضيح ٔياػشمبزي يب اظ وشبة
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 ( فصَل اصلي تحقيق ّـ

ثط اؾبؼ آٟ٘ب سحميك ضا ؾبٔبٖ زٞيس ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ سغييطي ٚ ، حميك قٕب آٔسٜ اؾزٞبي انّي س فهُؾط، زض ثطٌٝ سهٛيت ٔٛضٛع

 دصيطفشٙي ٘يؿز. اؾشبز ضإٞٙب ٞب ثسٖٚ ٕٞبٍٞٙي زض ؾطفهُ

 جوغ تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي ٍ(

 ثذطزاظيـس. ٌيطي وُ سحميك  ثٙسي ٚ ٘شيدٝ ثٙسي ٔغبِت آٖ فهُ ٚ زض دبيبٖ سحميك ثٝ خٕغ الظْ اؾز زض ا٘شٟبي ٞط فهُ ثٝ خٕغ

، ثٝ ػجبضسي دبؾد ؾؤاالر فطػي ضا نفحٝ( ٔغبِت وُ سحميك ضا خٕغ ثٙسي وٙيس يهثٝ اذشهبض )ٔثالً زض ٌيطي دبيب٘ي،  زض ٘شيدٝ

سٛضـيح  ٞبي دػٚٞف ذٛزسبٖ ضا زؾشبٚضز٘شيدٝ ٚ ٚ آٍ٘بٜ طوساْ ضا زض يه دبضاٌطاف ثيبٚضيس ثسٖٚ ٔغطح وطزٖ ؾؤاالر آٖ ٞ

زؾشبٚضزٞبي دػٚٞف، أٛضي اؾز وٝ ذٛا٘ٙسٜ لبػسسبً ثبيس ثب ذٛا٘سٖ سحميك ثٝ آٟ٘ب زؾز يبثـس.   ٚ زٞيس. ٔطاز اظ ٘شبيح سحميك

ٌ   ٝ خٟبسي اظ آٟ٘ب غبفُ ٔب٘سٜ ثبقسأب ثساٖ خٟز وٝ ٕٔىٗ اؾز ذٛا٘ٙسٜ ث  يـطي ثـٝ ثيـبٖ آٟ٘ـب    ، ٘ٛيؿٙسٜ شيـُ ػٙـٛاٖ ٘شيدـٝ 

ٞبيي ضا ثٝ ٔؿئِٛيٗ  سٛنيٝ« ديكٟٙبزار»سٛا٘يس سحز ػٙٛاٖ  ٔي ،٘شيدٝ ٌيطي، زض ازأٝ ثٝ الشضبي ٔٛضٛع چٙيٗ دطزاظز. ٚ ٞٓ ٔي

  ٔغطح ٕ٘بييس. ٞبي اضسجبط خٕؼي ٚ ... ، دطٚضقي ٚ ضؾب٘ٝآٔٛظقي

 کتاتٌاهِس( 

 ثيبٚضيـس.  ايس زازٜٞب ثٝ آٟ٘ب اضخبع ٚ زض دبٚضليشيُ ايٗ ػٙٛاٖ ٔكرهبر وبُٔ سٕبْ ٔٙبثؼي ضا وٝ ٔؿشميٕبً ثٝ آٟ٘ب ٔطاخؼٝ وطزٜ 

 .ذٛاٞس قسشوط  «ٚ ٍ٘بضقي ٘ىبر ٚيطايكي»ٔٛاضزي وٝ الظْ اؾز زض ٘ٛقشٗ وشبثٙبٔٝ ضػبيز ٌطزز زض ٔحٛض چٟبضْ 

 ًواي کلي

 سٙظيٓ ٔغبِت سحميك ثٝ نٛضر ظيط اؾز: قيٜٛ ،زض يه ٕ٘بي وّي ٚ ثٝ عٛض ذالنٝ

 نفحٝ ػٙٛاٖ سحميك .1

 نفحٝ ثؿٓ اهلل .2

 نفحٝ سمسيٓ يب سمسيط ٚ سكىط )اذشيبضي( .3

 چىيسٜ .4

 فٟطؾز ٔغبِت .5

 ٔمسٔٝ .6

 فهُ اَٚ )وّيبر( .7

 فهُ ٞبي زيٍط سحميك .8

 خٕغ ثٙسي ٚ ٘شيدٝ ٌيطي .9

 فٟطؾز ٔٙبثغ )وشبثٙبٔٝ( .10

 .قٛ٘س ٔيلجُ اظ آٖ ثب حطٚف اثدس قٕبضٜ ٌصاضي نفحبر ٚ  قسٜقطٚع  ٔمسٔٝاظ سحميك  قٕبضٜ ٌصاضي نفحبر  تذکز:

 هحور دوم : تتبع و هراجعه به هنابع

 ٚ ٔؼشجطسطي اؾشفبزٜ قٛز، سحميك اظ أشيبظ ثيكشطي ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز. طٞط چٝ زض ا٘دبْ سحميك اظ ٔٙبثغ ثيكش .1

 ٚخٛز زاضز: ٜثطاي قٙبؾبيي ٔٙبثغ ٔطثٛط ثٝ ٔٛضٛع سحميك، ؾٝ ضا .2

 اؾز.ٞبي سٛنيفي وٝ زضثبضٜ ائٕٝ )ع( ٘ٛقشٝ قسٜ ٞبي وشبثكٙبؾي، ٔثُ وشبثكٙبؾياِف( ٔطاخؼٝ ثٝ وشبة
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فـطٚؽ  »وٝ زض يه ٔٛضٛع ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز ٚ قٕب آٟ٘ـب ضا زض اذشيـبض زاضيـس، ٔـثالً اٌـط       ٞبييوشبة ثٟطٜ ٌيطي اظ وشبثٙبٔٝة( 

ٞبي ثيكشطي زض ٔٛضٛع ظ٘سٌب٘ي ديـبٔجط اوـطْ )ل(   سٛا٘يس ثب وشبة ضا زض اذشيبض زاقشٝ ثبقيس ثب ٔطاخؼٝ ثٝ وشبثٙبٔٝ آٖ ٔي« اثسيز

 آقٙب قٛيس ٚ ذٛز ٔؿشميٕبً ثٝ آٟ٘ب ٔطاخؼٝ ٕ٘بئيس.

 .ٞبي وشبثكٙبؾي ٘طْ افعاضاظ  ج( ثٟطٜ ٌيطي

اي يبفشيس وٝ ٔٙبؾت سحميك قٕب اؾز ٚ آٖ وشـبة يـب    ؾؼي وٙيس ثٝ ٔٙبثغ زؾز اَٚ ٔطاخؼٝ وٙيس. ٚ اٌط ٔغّجي ضا زض وشبثي يب ٔدّٝ. 3

ـ نٛضر أىبِٖ زؾشطؾي ثٝ ٔٙجغ انّي، حشٕبً ثٝ آٖ ٔطاخؼٝ وطزٜٔدّٝ اظ وشبة زيٍطي آٖ ٔغّت ضا ٘مُ وطزٜ اؾز زض  ت ضا ، ٔغّ

يعاٖ يبفشيس وٝ ٔٙبؾت سحميك  زض سفؿيط٘مُ وٙيس. ٔثالً اٌط ضٚايشي ضا  اظ آٖ يعاٖ آٖ ضا اظ انَٛ وبفي قٕبؾزإِ ثـٝ  ٘مُ وطزٜ، ، ٚ إِ

آزضؼ زٞـي ٕ٘بئيـس، ثـٝ عـٛض ٔثـبَ: عجبعجـبيي،       ايـٗ قـيٜٛ   ٚ حسيث ضا ثٝ آٖ اضخبع زٞيس ٚ يب ثـٝ  انَٛ وبفي ٔطاخؼٝ وطزٜ 

يع  .200، ل2انَٛ وبفي؛ جوّيٙي، ٔحٕس ثٗ يؼمٛة، ؛ ثٝ ٘مُ اظ: 100،ل10اٖ؛ جٔحٕسحؿيٗ؛ سفؿيط إِ

 ثسٖٚ شوـط آزضؼ وٝ ٔغّجي  ٞط ِصاايس شوط ٕ٘بييس.  وٝ اظ زيٍطاٖ ثٟطٜ ٌطفشٝ وٙس وٝ آزضؼ ٞط ٔغّجي ضا ٔي ءأب٘شساضي الشضب .4

 لبثُ لجَٛ ٘يؿز. ثبقس،

ايس ثبيس ٔٙبثغ ثٝ سطسيت اػشجبض زض دبٚضلي شوط قٛ٘س.  چٙب٘چٝ ٔغّجي زض زٚ يب چٙس ٔٙجغ ٚخٛز زاضز ٚ قٕب ثٝ آٟ٘ب ٔطاخؼٝ وطزٜ .5

س. ٔثالً اٌط ضٚايشي ٞـٓ زض انـَٛ   ئٙبثغِ وٓ اػشجبضسط ثيبط ٔثُ ٔٙبثغ وٟٗ سط ٚ يب زؾز اَٚ؛ ٚ زض ازأٝ زض آغبظ ٔٙبثغِ ٔؼشجطس

 ، ٞط زٚ ٔٙجغ ثٝ قىُ ظيط شوط قٛز:ال٘ٛاضٓ زض ثحبضاوبفي ٚخٛز زاضز ٚ ٞ

 167، ل59ٚ ٔدّؿي ، ٔحٕسثبلط ، ثحبضاال٘ٛاض ، ج 84، ل 2يؼمٛة ، انَٛ وبفي ، ج وّيٙي ، ٔحٕسثٗ     

 هحور سوم : تجسيه و تحليل هطالب

ازػبي ثسٖٚ ؾٙس اػشجبضي ٘ساضز. اظ ايـٗ ضٚ ثؿـشٝ ثـٝ ٘ـٛع      ظيطاثبيس وبٔالً ٔؿشٙس ثبقس  وٙيس ٔغبِجي وٝ زض سحميك ثيبٖ ٔي .1

ثـبَ اٌـط   ٚايي ٚ ... البٔٝ وٙيس ٚ زالئُ ضا وبٔالً سجييٗ ٕ٘بئيس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔ، سبضيري، لطآ٘ي ٚ ضٔسػبي قٕب ثبيس زاليُ ػمّي

طيط قٛز ٚ ثيبٖ قٛز وٝ آيٝ ثٝ آيٝ وبٔالً سمچٍٍٛ٘ي اؾشسالَ ، اي اظ آيبر قطيفٝ لطآٖ اؾز زِيُ قٕب زض اثجبر ٔغّجي، آيٝ

سـط   ٞب خٟز غٙيوٙس. زض چٙيٗ ٔٛاضزي حشٕبً ثٝ وشت سفؿيطي ٔطاخؼٝ وٙيس ٚ اظ آٖ قطيفٝ چٍٛ٘ٝ ٔسػبي قٕب ضا اثجبر ٔي

 ؾبذشٗ سحميك ثٟطٜ ثٍيطيس.

ٞ     شيُ ٞط آيٝ يب ضٚايز، سٛضيحبر الظْ ٚ وبفي ٔغطح قٛز ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ .2 طٌٛ٘ـٝ  اي ٘جبقس وٝ چٙسيٗ آيـٝ يـب ضٚايـز ثـسٖٚ 

 سٛضيحي دكز ؾطٞٓ ضزيف قٛز.

ٝ  سحميك ضا ٔي .2 ٛ   ثبيؿز ثٝ لّٓ ذٛزسبٖ سمطيط وٙيس ثٝ ٌٛ٘ـ احؿـبؼ قـٛز. ثٙـبثطايٗ     ض لّٕـي قـٕب زض ٘ٛقـشبض   اي وـٝ حضـ

، سدعيٝ ٚ سحّيـُ  زض حس أىبٖ ٔغبِت ضا دطٚضـ زازٜوٙيس  ٚخٝ دصيطفشٝ ٘يؿز. سالـٞبي عٛال٘ي ٚ ديبدي ثٝ ٞيچ لَٛ ٘مُ

 سىطاض ٘بثدبي ٔغبِت ثذطٞيعيس. ٕ٘بييس ٚ اظ
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 نگارشي هحور چهارم : نكات ويرايشي و

 الف( هتي اصلي تحقيق

. ٔشٗ ػطثي يب اٍّ٘يؿي ثسٖٚ سطخٕٝ لبثُ لجَٛ ٘يؿز، آيبر ٚ ضٚايبر ضا حشٕبً سطخٕٝ وٙيس ٚ زض وُ سحميك يه قيٜٛ زاقشٝ 1

 يؼٙي سطخٕٝ ٕٞطاٜ ثب ٔشٗ ػطثي، يب ٔشٗ ػطثي زض دبٚضلي ٚ سطخٕٝ زض ٔشٗ، ثٙبثطايٗ ٔشٗ ػطثي ثٝ سٟٙبيي وبفي ٘يؿز. .ثبقيس

ضٚاٖ اؾشفبزٜ وٙيس. انغالحبر ٘بٔأ٘ٛؼ ضا ثٝ وبض ٘جطيس. سب حس أىبٖ اظ سؼبثيط ػطثـي ٚ اٍّ٘يؿـي    ٌٛيب ٚ . اظ ػجبضار قيٛا،2

 ثّىٝ وبٔالً ػّٕي ٚ سحميمي ثبقس. ،ثٟطٜ ٍ٘يطيس ٚ ؾجه ٘ٛقشبض، ٌفشبضي ٚ قؼبضي ٘جبقس

اظ أشيـبظ ثيكـشطي ثطذـٛضزاض    سط اؾز ٚ سط ٚ خصاةسبٖ ذٛا٘س٘يٞط چٝ ٔغّت، ثيكشط ٚ ثٟشط زؾشٝ ثٙسي قسٜ ثبقس، سحميك .3

 ذٛاٞس ثٛز. ِصا ؾؼي وٙيس ٔغبِت ٞط فهُ ضا ثٝ نٛضر زليك زؾشٝ ثٙسي ٕ٘بييس. 

ضا ثطضؾي وٙيس يه ضاٜ ايٗ اؾز وٝ ديبٔسٞب ضا « ديبٔسٞبي اؾطاف اظ زيسٌبٜ لطآٖ ٚ ضٚايبر»ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اٌط لطاض اؾز      

ضاٜ زيٍط ايٗ اؾز وٝ آٟ٘ب ضا ثٝ ز٘يٛي ٚ اذطٚي، ٚ ديبٔسٞبي ز٘يـٛي ضا ثـٝ   ٞٓ ضزيف وٙيس. أب  ٔٛضز دكز ؾط 15ٔثالً زض 

فطزي ٚ اخشٕبػي سمؿيٓ وطزٜ، ٚ شيُ ٞط يه ثٝ چٙس ديبٔس اقبضٜ ٕ٘بييس ٚ ثطاي ٞط ديبٔس ػٙٛا٘ي ا٘شربة وٙيس. ٔؿّّٓ اؾـز  

 اؾز. سطوٝ قيٜٛ زْٚ قبيؿشٝ 

دطٞيـع   ...وٙيس، ٌٛيب، ضؾب ٚ ظيجب ثبقس ٚ اظ ػجبضار وٙبيي ٚ اؾشؼبضي ٚ  ٞب ا٘شربة ٔيٞب ٚ ظيط فهُ. ػٙبٚيٙي وٝ ثطاي فه4ُ

)وٝ قىُ خّٕٝ زاضز(، « وٙٙس؟ چٝ ػٛأّي ايٕبٖ ضا سضؼيف ٔي» ٖ:خبي ػٙٛأثالً ثٝ  .ثٟشط اؾز ثٝ قىُ خّٕٝ ٘جبقس ٚ قٛز

 .«ػٛأُ سضؼيف ايٕبٖ»ثٙٛيؿيس: 

ثٝ خب ٚ زضؾز اؾشفبزٜ  ...ٌيٛٔٝ، وطٚقٝ، دطا٘شع ٚ  ٘مغٝ ٚيطٌَٛ، ٚيطٌَٛ، ،زٚ ٘مغٝ٘مغٝ،  :ئٓ ٍ٘بضقي ٚ ٚيطايكي ٔثُ. اظ ػال5

 قٛز.

اي اظ ٞٓ ٔشٕبيع ثبقس، ٔثالً ثب قٕبضٜ ٌصاضي يب ثب زضقز ثٛزٖ ػٙٛاٖ انـّي ٚ ضيعسـط ثـٛزٖ    . ػٙبٚيٗ انّي ٚ فطػي ثٝ 6ٌٝ٘ٛ

 ػٙبٚيٗ فطػي.

 قٛز: سبيخ سحميك فٛ٘ز ٞبي ظيط ديكٟٙبز ٔي ثطايظ ايٗ ضٚ اسبيخ سحميك زض ٔطحّٝ ديف ٘ٛيؽ ٚ دبوٙٛيؽ اِعأي اؾز. . 7

 

   41با اندازه  B Badrيا  B Lotusمتن تحقيق: فونت  -  

   44با اندازه  B Badrيا  B Lotus: فونت پاورقي -  

  81با اندازه   B Titr فونت عناوين اصلي تحقيق: -  

 16تا اًذاسُ تيزُ )تَلذ(  B Mitra فًَت ػٌاٍيي فزػي تحقيق: -  

   06تيزه )تولد( تا انداسه  B Badrيا  B Lotusسايز عناوين تحقيق: فونت  -  
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ٞبؾز وٝ حبقيٝ ٔـشٗ اظ  ٞب ٚ سٛضفشٍيٞب، فبنّٝٞب، چيٙفسؼييٗ حبقيٝ  . نفحٝ آضايي سحميك اِعأي اؾز ٚ ٔٙظٛض اظ آٖ،10

ٚ زض ثبال ٚ دبييٗ  5/1ٔشط ٚ زض ؾٕز چخ ؾب٘شي2سٛضفشٍي ٚ زض نٛضر ػسْ  3وبغص زض ؾٕز ضاؾز ٍٞٙبْ سٛضفشٍي   ِجٝ

ٔشط اظ  ؾب٘شي 2قٛز ٚ زض ٞط نٛضر فبنّٝ  ٔيؾب٘شي ٔشط ثبقس. ثسيٟي اؾز وٝ دبٚضلي ٘يع خعء ٔشٗ سحميك حؿبة  2وبغص 

 دبييٗ وبغص ثبيس ضػبيز قٛز.

ٚ قيطاظٜ ثفطؾـشيس. ٚ اظ فطؾـشبزٖ اٚضاق زض   نٛضر ٔدّس ثب خّس عّك ٘ٛيؽ ثٝ ٘ٛيؽ ٚ دبن. سحميمبر ضا زض ٔطاحُ ديف11

 دبوز يب دٛقٝ ذٛززاضي ٕ٘بئيس. 

 ّا پاٍرقي (ب

يس ٚ ٕٞيٗ ٔٙبثغ ثب ٔكرهبر وبٔـُ زض وشبثٙبٔـٝ     ا قٛز وٝ ذٛزسبٖ ٔؿشميٕبً ثٝ آٟ٘ب ٔطاخؼٝ وطزٜ ٞب ٔٙبثؼي شوط ٔيزض دبٚضلي .1

 ٌطزز. شوط ٔي

 دبٚضلي ٕٞيكٝ ٚ ٕٞٝ خب ثبيس عجك اٍِٛي ظيط ثيبيس: .2

 ٘بْ ذب٘ٛازٌي، ٘بْ، ٘بْ وشبة، ٔشطخٓ، قٕبضٜ خّس، قٕبضٜ نفحٝ.

 ثٝ قىُ ظيط اضخبع زٞيس: نٛضسي وٝ ٔٙجغ قٕب ٔمبِٝ ػّٕي ثبقسأب زض 

 ٘بْ ذب٘ٛازٌي، ٘بْ، ػٙٛاٖ ٔمبِٝ، ٔشطخٓ، ٘بْ ٔدٕٛػٝ يب ٔدّٝ، قٕبضٜ خّس، قٕبضٜ نفحٝ.

ٞب، اػٓ اظ ٔؿشميٓ يب غيط ٔؿشميٓ)الشجبؼ يب سّريم(، شوط آزضؼ زض دبٚضلي اِعأي اؾز. سٟٙب سفبٚر آٟ٘ب زض ايٗ  زض ٘مُ لَٛ .3

ٌيطز ٚ زض ٘مُ لَٛ غيط ٔؿشميٓ ٘يبظي ثٝ ٌيٛٔٝ ٘يؿز.  ػجبضر ٘مُ قسٜ زاذُ ٌيٛٔٝ لطاض ٔي ،اؾز وٝ زض ٘مُ لَٛ ٔؿشميٓ

 ٝ ثبقس ثساٖ ٔؼٙب اؾز وٝ اظ ذٛز قٕب اؾز.ثٙبثطايٗ ٞط ٔغّجي وٝ آزضؼ ٘ساقش

٘بْ ذب٘ٛازٌي ٚ ٘بْ ٞط ؾٝ ثٝ سطسيجي وٝ زض دكز خّـس وشـبة آٔـسٜ اؾـز شوـط       اٌط وشبثي زاضاي زٚ يب ؾٝ ٘ٛيؿٙسٜ ثبقس، .4

آيس. ٔثُ:  ٔيي آٖ زض د« ٚ زيٍطاٖ»قٛز. ِٚي اٌط ثيف اظ ؾٝ ٘ٛيؿٙسٜ زاقشٝ ثبقس، سٟٙب ٘بْ اِٚيٗ ٔؤِف شوط قسٜ ٚ وّٕٝ  ٔي

 ٚ زيٍطاٖ.ط ، ٘بنٔىبضْ قيطاظي

 .  89اِجالغٝ، ذغجٝ ٟ٘ح ؛ 85: ؾٛضٜ ثمطٜ، آيٝ آزضؼ زٞيسنٛضر  ايٗ ٝاِجالغٝ ٕٞيكٝ ث زض اضخبع ثٝ لطآٖ ٚ ٟ٘ح .5

اِجالغٝ ٕٞيكٝ اظ يه سطخٕٝ اؾشفبزٜ وٙيس. زض ايٗ نٛضر سٟٙب زض وشبثٙبٔٝ ٘ـبْ ٔشـطخٓ    ؾؼي وٙيس زض اؾشفبزٜ اظ لطآٖ ٚ ٟ٘ح .6

ٞب زض دبٚضليثبقيس، ثبيس  ٞبي ٔشؼسز اؾشفبزٜ وطزٜ ظ سطخٕٝقٛز ٚ ٘يبظي ثٝ شوط ٘بْ ٔشطخٓ زض دبٚضلي ٘يؿز. أب اٌط ا شوط ٔي

 ٚ زض وشبثٙبٔٝ ٞٓ ثٝ سؼساز ٘بْ ٔشطخٕيٗ، ٘بْ وشبة سىطاض قٛز. ٘يع ٘بْ ٔشطخٓ ضا ثيبٚضيس

 قٛز.، ػالٔٝ، اؾشبز ٚ ... حصف ٔيهللٞب ٚ وشبثٙبٔٝ، ػٙبٚيٗ ٚ اِمبة نبحجبٖ آثبض ٘ظيط، زوشط، آيز ا زض دبٚضلي .7

دبيٍبٜ ايٙشط٘شي آٖ ٔغبِت ضا اظ ٔٙجؼي وٙيس، اٌط آٖ ثط٘بٔٝ يب  يب اظ ايٙشط٘ز اؾشفبزٜ ٔي افعاضي ٞبي ٘طْ زض نٛضسي وٝ اظ ثط٘بٔٝ. 8

ٞبي ٔٙجغ ٔٛضز اؾشفبزٜ اػٓ اظ ٔمبِٝ يب وشبة ضا عجك اٍِٛٞبي فـٛق، چـٝ زض ٔـٛضز دـبٚضلي ٚ چـٝ       شوط وطزٜ، اثشسا ٚيػٌي

 .يس(افعاضي ٚ يب آزضؼ دبيٍبٜ ايٙشط٘شي ضا ثٙٛيؿ وشبثٙبٔٝ آٚضزٜ ٚ ؾذؽ زاذُ دطا٘شع ثٙٛيؿيس ثٝ ٘مُ اظ ...)٘بْ ثط٘بٔٝ ٘طْ
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 کتاتٌاهِ (ج

ٛازٌي نبح .1 بٔٝ ضا ثبيس ثط اؾبؼ حطٚف اِفجبي ٘بْ ذب٘ ي ضا ثـٝ سطسيـت   ؾـ ٔكرهبر وشبة قٙب جبٖ آثبض سٙظيٓ وٙيس ٚ زض آٖ، ٕٞٝوشبٙث

ثز چبح، ٔشطخٓ، قٕبضٜ خّسٞب، زٌي، ٘بْ، ٘بْ وشبة،اظيط ثيبٚضيس: ٘بْ ذبٛ٘  ٘بقط، ٔحُ ٘كط، سبضيد ٘كط. ٛ٘

بٔٝ ٘بْ  .2  .قٙبؾٙبٔٝ وشبة آٔسٜ اؾز زض وٝ زض ضٚي خّس ٚ ٌٛٝ٘ٞب ثيبيس؛ يؼٙي ٘بْ وشبة ٕٞبٖزليك وشبةزض وشبٙث

ثسٖٚ ٘ب )وطز: ثيزض نٛضسي وٝ ثطذي ٔكرهبر وشبة ٔؼّْٛ ٘جبقس، ثبيس آٟ٘ب ضا ثٝ سطسيت ثب ايٗ حطٚف اذشهبضي ٔكرم  .3

 سب )ثسٖٚ سبضيد(.خب )ثسٖٚ ٔحُ ٘كط(، ثي٘بقط(، ثي

آيس، ٚ زض  زض نٛضسي وٝ اظ چٙس اثطِ يه ٘ٛيؿٙسٜ اؾشفبزٜ وطزٜ ثبقيس زض وشبثٙبٔٝ فمظ زض اِٚيٗ اثط ٔكرهبر نبحت اثط ٔي .4

ٌطزز؛  قٛز ثٝ خبي ٔكرهبر نبحت اثط، ذظ سيطٜ ٕٔشس ضؾٓ ٔي شوط ٔكرهبر آثبض زيٍطِ اٚ، وٝ زض دي اِٚيٗ اثط شوط ٔي

 . ، ...2ج، اِمطآٖ سفؿيط في اٖؾيس ٔحٕس حؿيٗ، إِيع، عجبعجبئي ٔب٘ٙس:

 . ، قيؼٝ زض اؾالْ ، ... ـــــــــــــــــــــــ    

 ذکزت

٘ـٛيؽ، اظ   ٘ٛيؽ سحميك ثب دـبن  اؾز ٚ ديف اِعأي ، ٘يع٘ٛيؽ سحميك ايٗ خعٜٚ زض ٔطحّٝ ديفزض ٔصوٛض ضػبيز سٕبْ قطايظ 

٘ٛيؽ، فطنشي اضظقٕٙس ثطاي دػٚٞكٍط اؾز، ظيطا زض  زض ٚالغ ٔطحّٝ ديف ِحبػ إٞيز ٚ زلز زض ٍ٘بضـ آٖ، سفبٚسي ٘ساض٘س.

٘بٔٝ ٘يع اظ ايـٗ سدطثـٝ دػٚٞكـي     ٞب زض ٍٞٙبْ ٘ٛقشٗ دبيبٖ قٛز ٚ ضٕٗ ضفغ آٖ ٞبي دػٚٞف ذٛز آقٙب ٔي ايٗ ٔطحّٝ ثب ضؼف

 ذٛز ثٟطٜ ذٛاٞس ثطز.
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  3مقطع سطح تحقيق  کاروزي

 رشته ...
 

  عنوان:

 الرحمه سيماي عباد

 در قرآن کريم
 

 استاد راهنما:

  «تاشداگز استاد آقا هي»...  جناب آقاي

 «تاشداگز استاد خانن هي»... سزکار خانن 
 

 پژوهشگر:

... 

 شماره تحصيلي:

... 
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 3سطح تحقيق  کارٍرسيارسياتي  فزم
 

 : رضتِ تحصیلی            خاًَادگی:                          ضوارُ تحصیلی:ًام ٍ ًام
 استاد راٌّوا:    هَضَع پژٍّص:                           

ف
دي

ر
 

 گذاريارسشهؼيار 
 حذاکثز

 اهتياس 

 اهتياس
 کسة ضذُ

  5 چکیدُ ، فْرست هطالة ٍ همدهِ 1

  11 کلیات تحمیك )هثاحث همدهاتی ٍ هفَْم ضٌاسی( 2

  11 رػایت لَاػد ٍ ػالئن ًگارضی 3

  5 گیری در اًتْای ّر فصل ٍ پایاى تحمیكتٌدی ٍ ًتیجِجوغ 4

  11 صَرت دلیكتِ ٍ کتاتٌاهِ ذکر هٌاتغ در پاٍرلی  5

  11 گَییرٍاى تَدى جوالت ٍ پرّیس از هغلك 6

  11 ًظن هٌطمی ٍ پیَستگی هطالة 8

  11 خارج ًطدى از هَضَع اصلیٍ جاهؼیت تحمیك  9

  11 استفادُ هحمك از للن خَد در پردازش هطالة 11

  11 رجَع تِ هٌاتغ هؼتثر ٍ هتؼدد  11

  11 ّاهستٌد تَدى استداللّا ٍ رػایت اهاًت در ًمل لَل 12

  111 جوغ اهتياسات

 ًوزُ ًْايي:
 طالتی کِ تحمیك خَد را تؼد از زهاى تؼییي ضدُ تحَیل ًوایٌد، )تذکز:

 اهتیاز تِ ػلت تأخیر، از اهتیاز فَق کسر خَاّد ضد(. 5 
 

 ًظرات ارزیاب هحترم:

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 خاًَادگی، تاریخ ٍ اهضاء:  ًام ٍ ًام
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