
 تعالیابمسه

 هادانشجویان عزیز، همکاران گرامی و مدیران محترم گروه

خواهشمند است جهت تسریع در امر تصویب پروپوزال دانشجویان تحصیالت تکمیلی، موارد  ذیل  قبل از ارائه 

 به شورای پژوهشی دانشکده، رعایت و کنترل گردد.

 هاها و فاصلهقلم متن و اندازه –الف 

 های متن از باال تهیه و حاشیه مدیریت تحصیالت تکمیلی-معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی-از سایت دانشگاهزال پروپو  - 1

 گرفته شود. در نظر  مترسانتی 5/2و از راست و چپ به اندازه  مترسانتی 5/1و پایین به اندازه 

و متن از هر دو طرف  مترسانتی 15/1سطرها در متن اصلی  فاصله بین .بین متن اصلی و تیتر بعد یک سطر فاصله گذاشته شود   - 2

 . باشد(  Justify) تنظیم

و نوشتار انگلیسی از  12با اندازه  Nazanin Bدر نوشتار فارسی از فونت   ...در سرتاسر نوشتار اعم از متن اصلی، مراجع و   - 3

 Bold)  با سایز ضخیم 12با اندازه  Nazanin Bصلی همان فونت تیترهای ا .استفاده گردد 10اندازه  Roman New Timesفونت 

 بود .  خواهد (

 Roman New Timesفونت و ( Bold) ضخیم 13با اندازه  Nazanin Bتین پروپوزال به ترتیب با فونت العنوان فارسی و    - 4

 .نوشته شود (Bold) ضخیم 12اندازه 

 ( F-0420-04/01) ضمناً نوع فونت کد ایزو موجود در زیر صفحات  .شوداعداد جدول و داخل متن با فونت فارسی نوشته  - 5

 بوده و تغییر داده نشود. تینال

 مشخصات و عالئم نگارشی –ب 

ویرگول، پرانتز، و الئم فاصله بین کلمات، رعایت فاصله قبل از عنکات ویرایشی در سرتاسر متن اعم از رعایت فاصله و نیم   - 6

 ود . کنترل ش به دقت ...

مورد نیاز جدول صفحه اول نیز به طور دقیق تکمیل اطالعات تکمیل و  Boldمشخصات پروپوزال در ابتدای صفحه با اندازه    - 7

 و کلمه اول از مقابل کلمه استاد راهنما و استاد مشاور حذف شود مگر در پایان نامه هایی که دو راهنما یا دو مشاور دارند. شود

های های گروه زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عربی، به فارسی و در پروپوزالها در پروپوزالام و تاریخاعداد و ارق   - 8

 گروه زبان انگلیسی به انگلیسی باشند.

 .متر تورفتگی شروع شودسانتینیم های بعدی با به جز پاراگراف اول هر بخش، متن پاراگراف - 9

 به طور دقیق کنترل شود تا هیچگونه مغایرت باالزمه د و عنوان پروپوزال در تمامی مستندات مشخصات دانشجو، اساتی - 10 

  .پروپوزال صورت گیرد است دقت کافی در انتخاب عنوانالزم بعدی، مشکالت جهت پرهیز از هر گونه  .یکدیگر نداشته باشند

 



 یشات مختلف به ترتیب عبارتند از:نامه و تعداد واحد معادل در مقاطع و گراتعداد واحد پایان – 11 

 3و  4گرایش ادبیات عربی  –کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  -

 3و  4گرایش مترجمی زبان عربی  -کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی -

 18و  18 –دکترای زبان و ادبیات عربی  -

 3و  4 –کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  -

 20و  22 –گرایش محض  –سی دکترای زبان و ادبیات فار -

 18و  20 –گرایش ادبیات غنایی  –دکترای زبان و ادبیات فارسی  -

 3و  4 –گرایش مترجمی زبان انگلیسی  -کارشناسی ارشد زبان انگلیسی -

 5/4و  6 –گرایش آموزش زبان انگلیسی  -کارشناسی ارشد زبان انگلیسی -

 3و  4 –انگلیسی و ادبیات زبان  گرایش -ی ارشد زبان انگلیسیکارشناس -

 مستندات -ج 

فرم تأیید طرح  - 3متن پروپوزال.  pdf  فایل – 2متن پروپوزال.   wordفایل  - 1مستندات برای ارائه پروپوزال عبارتند از:  – 12

گواهی  – 5 .)از ایرانداک(فایل گزارش پیشینه تحقیق – 4  )امضا شده توسط استاد راهنما و دانشجو(.رساله/نامه پیشنهادی پایان

 های دکتری()مخصوص رساله.صورتجلسه پروپوزال - 6در کارگاه پروپوزال نویسی.  شرکت

 ارجاعات -د 

     (MLA)گرایش زبان و ادبیات انگلیسی شیوه  هایدر پروپوزال و ( APA)ها ها در همه گروهشیوه ارجاع در پروپوزال – 13

 باشد.  می

 .باشد گذاری شماره بدون منابع فهرست  - 14

 نامه در لینک زیر قابل دانلود است:انراهنمای نگارش پروپوزال و پای

http://amozeshi.azaruniv.ac.ir/?PageID=76 

 حسن اسماعیل زاده                                                       

 معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی                                                  

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی                                                   

 

 


