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 رساله / نامه پایان نگارش طرح پیشنهادینحوۀ دستورالعمل 

 های دانشجویان تحصیالت تکمیلی رساله/ نامه سازی فرمت طرح پیشنهادی پایان دهی و یکسان دستورالعمل حاضر در راستای نظم

دی در رعایت موارد مندرج در این الزم است دانشجویان در حین نگارش طرح پیشنها تهیه شده است. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در سایت موجود  )دارای کد ایزو(بر اساس فایل نمونه  رساله/ نامه پایان طرح پیشنهادیتن مند. به کار بندنهایت دقت را دستورالعمل 

ان تهیه شود. دانشجوی wordافزار  در نرم مدیریت تحصیالت تکمیلی(/ تحصیالت تکمیلی)بخش معاونت آموزشی و  دانشگاه

 .تغییر داده نشودلیکن فرمت کلی فایل  ،کنندنیز استفاده  پرشین زیافزار  توانند از نرم های گروه آموزشی ریاضی می رشته

 

 طرح پیشنهادیدر تهیه  مهمنکات 

 د وجو و به همراه هرگونه پسون، نام و نام خانوادگی مطابق شناسنامه دانشطرح پیشنهادیدر ابتدای  در قسمت مشخصات دانشجو -

 .شودپیشوند درج 

مشاور / همچنین مشخصات استادان راهنما استفاده شود. Bold 11 ۀبا انداز B Nazaninفونت ، از  دانشجومشخصات برای نوشتن  -

 به طور دقیق تکمیل شود.( Bold)غیر  11 ۀبا انداز B Nazaninفونت  با استفاده ازاول نیز  ۀجدول صفح در

 د.شو محسوب می 3واحدی، تعداد واحد معادل  4های و در پایان نامه 4/ 5تعداد واحد معادل واحدی،  6های در پایان نامه -

واحدی، تعداد واحد رساله برابر با تعداد  12های کمتر از ، و در رساله12ی و بیشتر،  تعداد واحد معادل واحد 12هایدر رساله -

  د.شو محسوب میواحد معادل رساله 

مشاور، به ترتیب نام و مشخصات استاد راهنمای اول و دوم و سپس استاد مشاور اول و دوم / راهنمادر جدول مشخصات استادان  -

 نوشته شود )اگر فقط یک استاد راهنما و مشاور باشد به ترتیب نام و مشخصات استاد راهنما و استاد مشاور آورده شود(.

( تغییر F-0420-04/01ونت کد ایزو موجود در زیر صفحات )اعداد جدول و داخل متن با فونت فارسی نوشته شود. ضمناً نوع ف -

 داده نشود. 

 Times New Romanو فونت ( Boldضخیم ) 13ۀ با انداز B Nazaninبه ترتیب با فونت  طرح پیشنهادیعنوان فارسی و التین  -

( Capital)حروف بزرگ از  فه(در عنوان التین، حرف اول کلمات )به جز حروف ربط و اضا نوشته شود. (Boldضخیم ) 11ۀ انداز

 گذاری در پایان عنوان فارسی و التین خودداری گردد.و از نقطه شودانتخاب 

)غیر  11ۀ با انداز Times New Romanو  11ۀ با انداز B Nazaninاز فونت در نوشتن کلمات کلیدی فارسی و التین، به ترتیب  -

Bold )د.گذاری در پایان کلمات خودداری شواز نقطهاز دیگری جدا و  ا()کام کلیدی با ویرگولۀ هر کلم .استفاده شود 

اند(، فقط حرف اول از اولین درکلمات کلیدی التینی که بیش از یک قسمت یا یک کلمه هستند )و یا با خط تیره از هم جدا شده -

 قسمت با حروف بزرگ نوشته شود./ کلمه

در نظر  cm1ۀ و از راست و چپ به انداز cm 5 /1ۀ ز باال و پایین به اندازهای متن ا تهیه و حاشیه A4در صفحات  طرح پیشنهادی -

 گرفته شود.

  ( باشد.Justifyو متن از هر دو طرف تنظیم )  1Multiple/ 15بین سطرها در متن اصلی ۀ فاصل -

و نوشتار انگلیسی از فونت  11ۀ با انداز B Nazaninدر نوشتار فارسی از فونت  غیرهدر سرتاسر نوشتار اعم از متن اصلی، مراجع و  -

Times New Roman غیر  12ۀ انداز(Bold ).فونت تیترهای اصلی همان   استفاده گرددB Nazanin 11ۀ با انداز Bold .خواهد بود 
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ز بسته، عدم ، ایجاد فاصله قبل از پرانتز باز و بعد از پارانتفاصله بین کلمات اعم از رعایت فاصله و نیم در سرتاسر متن نکات ویرایشی -

 به دقت کنترل شود. غیرهو  نقطه ویرگولفاصله قبل از عالئم ویرگول،  ایجاد

 یک سطر فاصله گذاشته شود. یبین متن اصلی و تیتر بعد -

 شروع شود. یتورفتگ متر یسانت 5/2با  یبعد یها به جز پاراگراف اول هر بخش، متن پاراگراف -

 صفحات جداً خودداری شود.ۀ ایجاد هر گونه کادر اضافی در حاشی و طرح پیشنهادیۀ از تغییر سربرگ فایل نمون -

توسط دانشجو و  و پس از امضاتکمیل  رساله/ نامه تأیید طرح پیشنهادی پایان فرم، طرح پیشنهادیپس از نهایی نمودن متن  -

 ابه و تفاوت آن با طرح پیشنهادیموجود بودن یا نبودن موارد مش د.پژوهشی بارگذاری شوۀ راهنما اسکن و در سامان استاداناستاد/

 های مشخص شده به طور دقیق و کامل درج شود. در محل (<ایرانداک>پژوهش ۀ )براساس گزارش پیشین

 پاژوهش ۀ اعام از گازارش پیشاین   در تماامی مساتندات    طارح پیشانهادی  و عناوان   مشااور / تادان راهنماا مشخصات دانشجو، اس -

)حتی یک کلماه( باا یکادیگر نداشاته باشاند.       یبه طور دقیق کنترل شود تا مغایرت غیرهو  تأیید طرح پیشنهادی فرم )ایرانداک(،

   صورت گیرد. طرح پیشنهادیمشکالت بعدی، الزم است دقت کافی در انتخاب عنوان  هجهت پرهیز از هر گون ،بدین منظور

 

 منابعدر متن و فهرست   عارجاۀ نحو -

 مطابقِفهرست منابع با مشخصات کامل متن و باید در  ،آمده ی پژوهش(ت پیشینهقسم عمدتا) طرح پیشنهادیمنابعی که در متن 

براساس اعالم که را خود  ارجاع روشباید  ،محترم دانشجویاند. تنظیم شودهی  یا شماره( APAالفبایی ) ارجاع هایاستانداردیکی از 

/ نامه پایان طرح پیشنهادی منایع پایانیمتن و فهرست  داخل نابعانتخاب و مآورده شده است، ( 1جدول ) در گروه آموزشی مربوطه

 .ندآماده کن به همان شیوهرا خود ۀ رسال

 

 مختلف های آموزشی  دانشجویان گروهۀ رسال/ نامه پایان و در طرح پیشنهادی ارجاعهای  (: روش1جدول )

 روش ارجاع نام گروه آموزشی دانشکده 

 APA ها رشتهۀ هم الهیات و معارف اسالمی

 Bioscience  ها رشتهۀ هم کشاورزی

 ادبیات و علوم انسانی
 MLA زبان و ادبیات انگلیسی

 APA ها رشتهۀ بقی

فناوری اطالعات و مهندسی 
 کامپیوتر

 دهی  شماره ها رشتهۀ هم

 فنی و مهندسی
 APA مهندسی عمران

 دهی  شماره ها رشتهۀ بقی

 ربیتی و روانشناسیتعلوم 
 فیزیولوژی ورزشی

 شماره دهی 

      (به سبک ونکوور)

      (7نسخه) APA رشته هاۀ بقی

 دهی شماره ها رشتهۀ هم علوم پایه

 

ۀ )اعم از ترتیب مشخصات نویسندگان، سال انتشار، عنوان اثر، نام نشریه، شمار نابع، فرمت نوشتار معارجهای امورد تمام روشدر 

 تاشوند  پایانی کنترلمنابع  فهرست باهمچنین منابع متن خواهد بود.  مصوبتورالعمل مطابق دس ،منابع فهرست( در غیرهصفحات و 

 داشته باشند. با هم تطابق الزم را 

 باشد. (Capitalبا حروف بزرگ ) اول عنوانۀ فقط حرف اول کلم ،پایانی فهرستعنوان مراجع ها، در  تمامی روشدر  -
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 شود. ارجاع داده دقّت به متن اصلیدرها ها و پیوستها، پانوشتها، فرمولجدولها، شکل مورد استفاده در مراجع باید به -

 مشخص شود. «...»با عالمت  شده نقلگیرد، شروع و پایان مطالب مورد استفاده قرار می گاه قسمتی از مطالب یک منبع عیناًهر -

مختصر نوشته شود و یکنواختی در  صورت به ،ع التینفارسی به صورت کامل و در فهرست مناب منابع فهرستنام کوچک محقق در  -

 فرمت منابع حفظ شود.

  ود.نماستفاده  غیرهو  endnoteمانند  ارجاع افزارهای از یکی از نرم توان می ،ارجاعدر  -

مختصر  طور بهذکور های م پایانی برای هر یک از روشمنابع  فهرستدر  ها آنآوردن ۀ مراجع در داخل متن و نحوۀ در ادامه، کلیات ارائ

 شود. های فارسی و انگلیسی ارائه می به همراه ذکر نمونه

 

 (APA) سبک الفباییالف( 

التین باشد و از   بهمراجع التین به فارسی و   بهمراجع فارسی به ارجاع ۀ ، نحوپایانی(، در داخل متن و فهرست APAدر روش الفبایی )

 د. نویس پرهیز شو اپ صورت به به صورت فارسی و التین آنهاالتین در داخل متن نوشتن نام نویسندگان 

( شمارۀ صفحه :سال انتشار <بدون ویرگول> )نام خانوادگی محقق صورت بهارجاع به منابع در متن اصلی در پایان جمله ۀ نحو -

شمارۀ  :سال انتشار <گولبدون ویر>)نام محقق اول و همکاران  صورت بهارجاع ۀ بیش از دو محقق باشند، نحو که یدرصورتاست. 

شود: نام خانوادگی محقق  مرجع جزو متن باشد و در انتهای جمله نباشد به شکل زیر نوشته می که یدرصورت( خواهد بود. صفحه

 صفحه(.ۀ شمار :)سال انتشار

 ( دریافتند که .... . 1۲ :13۳6پور و همکاران ) علی در داخل متن: فارسی نابعمای از  نمونه

 (.     Park et al., 2018: 11: پارک و همکاران )در داخل متنالتین  منابعاز ای  نمونه

 اول مرتب شوند.ۀ پایانی ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی بر اساس نام خانوادگی نویسند فهرستدر روش الفبایی، در  -

 کفایت اثر تاریخ انتشار و پدیدآورنده نام ذکر نیست. صفحهۀ شمار ذکر به نیازی شوندمی بازیابی اینترنت از که منابعی مورد در -

تا بیۀ تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلم که یدرصورت (.13۳1مانند: )وزارت علوم تحقیقات و فناوری  .کند یم

 تا(.شود. مانند: )وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بیاستفاده می

شود. مانند: استفاده می "همکارانو "و از عبارت  ذکرشدهاول ۀ باشند، تنها نام خانوادگی نویسند نفربیش از سه  مؤلفاناگر تعداد  -

 (.4۳ :13۲۳ ران)مرادی و همکا

شوند. مانند: )مرادی از هم جدا می)؛( اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول  -

 (.۲6 :1365 رانهمکا؛ عابدی و 3۳ :13۲۳

ها با نقطه ویرگول از هم جدا گر سالی، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دشودمیاگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده  -

 (.12: 13۳7؛ 13: 13۳1؛ 1۲: 13۲۳، مرادیشوند. مانند: ) می

ۀ شود و فقط نام خانوادگی نویسندنی ذکر نمیاستناد درون مت عنوان بهاند، مترجم هایی که به فارسی ترجمه شدهبرای کتاب -

 (.7۳ :137۳خواهد آمد. مانند: )ویکری و شمارۀ صفحه اثر در داخل کشور اصلی همراه با تاریخ انتشار 

 د.نام نویسنده و سال انتشار ذکر شواستناد شود، الزم است هر بار  چند باراگر به یک منبع  -

برای شود، در فهرست منابع درج نخواهد شد؛ زیرا این منابع ت الکترونیکی مبادله میمطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پس -

اله فتاحی )ارتباط  شود. مانند: رحمتبرای این منظور تنها از ارجاع درون متنی استفاده می هستند. یابیباز رقابلیغسایر افراد 

 M. Burton (personal communication, August 1, 2009) ,( 1/۲/13۳2:شخصی

 انتهای دربایستی در فهرست منابع  ،الزم به ذکر است مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شده است

یا  URLدر این قسمت اطالعات بیشتری مانند نام نویسنده)ها(، سال انتشار منبع، عنوان کامل منبع و  آورده شود. نامه پایان
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همچنین، اگر از یک نویسنده آثار متعددی در فهرست نهایی آورده  شود.آورده می مورد مقاالت( )در صفحاتۀ محدوده و دامن

 اسامی آنها پرهیز شود. خطِّ تیره یا ایضاً )//( به جای جایگزینی از ؛ بنابراین،نوشتن مشخصات کامل آنها ضروری است ،شود می

 

 APAروش به  پایانی فهرستدر  نابعنوشتار مۀ هایی از نحو نمونه
 

 مقاالت مجالت

 فرمت
صفحۀ  -آغازصفحۀ )شماره(،  دورهمقاله، نام ژورنال یا مجله،  عنواننام خانوادگی، نام. )سال انتشار(. 

 پایان.

 مثال

 ۸۳ ،علمی سالمتۀ ، مجلیابی پزشکان مسجد سلیمان عطالتحلیل رفتار ا. (137۲. )مصیبسامانیان، 

(1،) ۳۳-122. 
Rutherford, B.J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical 

decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63. 
Rose, M.E., Huerbin, M.B., Melick, J., Marion, D.W., Palmer, A.M., Schiding, J.K., 

Kochanek, P.M. and Graham, S.H. (2002). Regulation of interstitial excitatory amino 

acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research, 943 (1), 15-22. 

مقاالت 

در  منتشرشده

کنفرانس داخلی 

 یالملل نیبیا 
 

 

 

 فرمت
شهر ، تاریخ برگزاری، به صورت ایتالیک عنوان کنفرانسنام خانوادگی، نام. )سال انتشار(. عنوان مقاله، 

 پایان.صفحۀ  -آغازصفحۀ محل برگزاری، کشور محل برگزاری، 

 مثال

 یلدر تحل یتقارن یها گروه و گروهۀ ینظر یردهاکارب (.13۲۲. )اطفه، عمحمدی جهان . ولی، عکاوه

ۀ ، مجموعنعمرا یمهندس یالملل ینبۀ کنگر ینهشتمیچیده، پ یها فضاکار با تقارن یها سازه

 .15-1۲مقاالت، شیراز، دانشگاه شیراز، 

Jafarzadeh, F. and Zamanian, M. (2013). Effect of stress anisotropy on cyclic behavior of 

dense sand with dynamic hollow cylinder apparatus, Proceedings of the 18th 

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, 

France, 1026-1030 

 

 کتاب

 نویسندهبا یک 

 فرمت
شهر محل . ایتالیک صورت بهنام کتاب ، نام نویسنده )سال انتشار(. نویسندهنام خانوادگی 

 انتشار: نام انتشارات.

 مثال
 تهران: انتشارات بال. توصیف آماری.(. 13۲۲) .امبیز، ککامکاری

Gorman, J.M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art 

therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press. 

بیش از دو 

 نویسنده
 مثال

 ،درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه(. 13۳2) هدیو محمدی، م عیدرضایی، س ؛حمد، اکوکبی

 .تهران: چاپار
Murphy, M.A., Lai, D. and Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood 

(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support 

Society. 

 فصل کتاب

 فرمت
نام و نام خانوادگی عنوان فصل.  )سال انتشار(. آن فصل از کتاب. نام خانوادگی، نام نویسنده

 .نام انتشاراتشماره صفحات فصل(.  )ایتالیک صورت بهنام کتاب کتاب.  نویسنده

 مثال

 محمدکوچکی و رضا علی نژادی گیاهی. در  وژی و به(. بیوتکنول13۳1باقری، عبدالرضا. )

 .(. انتشارات جهاد دانشگاهی31۳-1۲۲) زراعت نوینحسینی.  خواجه
Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2005). History of forensic psychology. In I. B. 

Weiner (Ed.), The handbook of forensic psychology (pp. 1-27). Wiley. 

 مثال شدهویرایش
 شناسی عمومی. ویراست دوم. تهران: سمت.(. مرجع13۲3)وراهلل مرادی، ن

Lindgren, H.C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology 

and behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley. 
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 کتاب
 مثال تمقاالۀ مجموع

اطالعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی ۀ (. جامع13۲4)بدالرضا نوروزی چاکلی، ع

رسانی ی انجمن کتابداری و اطالعها شیهمامقاالت ۀ مجموعالعابدینی )ویراستار(،  زین
 ملی جمهوری اسالمی ایران.ۀ (. تهران: کتابخان111-153)ایران 

-Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam مثال بدون نویسنده

Webster. 

 نامه پایان

 

 نامه یا رساله، گروه، دانشکده، دانشگاه شهر، کشور. نام خانوادگی، نام. )سال(. عنوان پایان فرمت

 مثال

وه گر کارشناسی ارشد،ۀ نام (. مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان، پایان1371)لی عایزدپناه، 

 ، قم، ایران.دانشگاه قم ادبیات و علوم انسانی،ۀ دانشکد معارف اسالمی،
Muller, D.A. (2008). Designing Effective Multimedia for physics education, School 

of Physics, University of Sydney, Sydney, Australia. 

استانداردها و 

 ها دستورالعمل
 مثال

 ریزی و برناماه معاونات، روسازی آسفالتی های راه ایرانۀ نام آیین(. 13۳2. )134ۀ شمارۀ نشری

 .جمهور سیرئ اهباردیر نظاارت
ASTM Standard D 854. (2002). Standard test methods for specific gravity of soil 

solids by water pycnometer, ASTM International, West Conshohocken, PA. 

 گزارش تحقیقاتی

 فرمت
تحقیق، شهر، ۀ انجام دهندۀ نام خانوادگی، نام. )سال(. عنوان گزارش تحقیقاتی، نام مؤسس

 کشور.

 مثال

شده با رمحصو یآجر یوارهاید ای  رفتار لرزه یلتحل(. 13۲۳)سعود یزی، متبرۀ عموزاد

، مدرس یتدانشگاه ترب ،ستیز طیمحمهندسی عمران و ۀ ی، دانشکدبتن های کالف

 تهران، ایران.

نامه و  فرهنگ
 المعارف  دائره

 فرمت

در صورتی که نام نویسندۀ مدخل ها  المعارف هدائرها و  به مقاالت مندرج در دانشنامهدر ارجاع 

شود. سپس عنوان مدخل  در متن درج شده باشد، به نام نویسنده مدخل ارجاع داده می

المعارف  گاه نام دانشنامه یا دایرهشود و آند میقی»« در داخل گیومه بعد از تاریخ انتشار 

 .آید همانند کتاب به ترتیب میو بقیۀ مشخصات آن 

 مثال

به  ،1، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ج«امیر شاهی سبزواری» .(13۲4) دسترنجی، حکیمه

 سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
Greenbaum, T.L. (1998). The handbook for focus group research, 2nd edn., Sage 

Publications, Thousand Oaks, CA. 
 

 

  دهی شماره سبکب( 

. اگر با اختصاص یک عادد باه منبعای    شوند می گذاری پایانی شماره منابع ب قرارگیری در فهرستاستنادها بر اساس ترتی ،این شیوهدر 

   شود. ده مجدد از همان منبع برای استنادهای متعاقب، از همان عدد استفاده میاستناد شود، در صورت استفا

شاود. دقات   داده مای  با شماره به منباع ارجااع   براکت )کروشه(که از یک منبع اخذ شده، در داخل  یا جملهدر این روش در  -

 .]1[ گیردپس از ارجاع قرار می ی(گذار)یا هر عالمت نشانه پایان جملهۀ باید در داخل جمله بوده و نقط نمایید براکت

 .گیرد صورت مییکسان ۀ تمامی ارجاعات به یک منبع در کل متن، با شمار -

و باا کاماا    قرارگرفتاه ها در داخل یک براکت آنۀ به چند منبع ارجاع داده شود، شمار زمان هم صورت بهالزم باشد  که یهنگام -

[ 5، 3، 1شود. مانند ]اول و آخری استفاده میۀ از یک خط منها بین شمارباشد، ها پشت سر هم آنۀ شود و اگر شمارجدا می

 [1-5یا ]

 شوند.در انتهای متن و در قسمت منابع ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی معرفی می -
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 صاورت  باه منبع ارجاع، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان ۀ صورت، ابتدا شماربه یطورکل بهترتیب نوشتن مشخصات هر منبع  -

  ویرایش آن، محل انتشار یا ناشر و در انتها سال انتشار.ۀ اریب، شمار

مراجع   در مورد  و "و همکاران" عبارتتویسنده اول از نام د از عبدر فهرست پایانی نفر باشد،  7بیش از  نویسندگان دتعداگر ا -

 شود.استفاده می ".et al"التین از عبارت 

 

 دهی پایانی به روش شماره فهرستدر  نابعنوشتار مۀ هایی از نحو نمونه

مقاالت 

 مجالت

 فرمت

عنوان "با کاما از دیگری جدا شود.  هر یک ،نام خانوادگی .نامنویسندگان: ۀ برای هممرجع[ ۀ ]شمار

، محل چاپ مجله یا برگزاری صفحاتۀ شمار ه،جلیا مدوره ۀ شمار یا کنفرانس، مجله ، نام"لهمقا

 .سال انتشارکنفرانس، 

 مثال

مدنی دانش ۀ مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامع" . بنی اسدی،نازنیان[ 12]

 .13۲3، ۳6-65، صفحات 34ۀ شناسی و علوم تربیتی، شمارروانۀ ، مجل"آموزان

Journal Article in Print: Abbreviated titles 

[28] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and 

shufflenets for optical communications," IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, 

June 1997. 
Journal Article in Print: Full titles 

[29] J. R. Beveridge and E. M. Riseman, "How easy is matching 2D line models using 

local search?" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 

19, pp. 564-579, June 1997. 

ۀ مقاله از مجل

 الکترونیکی

 فرمت

هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان . نام خانوادگی .نامنویسندگان: ۀ ی همبرا[  مرجعۀ شمار]

مقاله. عنوان اختصاری مجله ]اینترنت[. روز و ماه و سال انتشار ]روز ماه و سال استناد به آن[؛دوره 

 .صفحاتۀ )جلد(: شمار

 مثال
[24] P. H. C. Eilers and  J. J. Goeman, "Enhancing scatterplots with smoothed densities," 

Bioinformatics, vol. 20, no. 5, pp. 623-628, March 2004. [Online]. Available: 

www.oxfordjournals.org. [Accessed Sept. 18, 2004]. 

مقاالت 

 منتشرشده

در کنفرانس 

داخلی یا 

 یالملل نیب

 

 فرمت
ناام  در . "مقالاه  عناوان " ترتیاب.  نیهما ساندگان باه   نویۀ برای هم .نام خانوادگی .ناممرجع[ ۀ ]شمار

 پایان.-صفحات آغاز .تاریخ برگزاری کنفرانس، صص . شهر محل کنفرانس، کشور،کنفرانس

 مثال

Conference Paper in Print 

[16] L. Liu and H. Miao, "A specification based approach to testing polymorphic 

attributes," in Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th 

International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, 

USA, November 8-12, 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 

2004. pp. 306-19. 

Unpublished Conference Paper 

[18] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th 

International Conference on Fuzzy Systems, 1996, Cairo, Egypt. 1996. 

 کتاب

با یک 

 نویسنده

 فرمت
برای مترجم نام کتاب.  کامل نعنوا .نام خانوادگی .نام نویسندگان:ۀ برای هممرجع[ ۀ ]شمار

 انتشار. تاریخمحل انتشار: ناشر؛  ویرایش.ۀ جلد. شمارۀ خانوادگی، نام. شمار

 مثال
 .1364ی، شیراز، ا پوستهی ها ساختمانفرشاد، . هدیم[ 1]

[1] R. B. Stewart, "How to Build a Boat," in Boats for Dummies, 10
th

 ed. New 

York: IEEE Trans. Boat Packag., 2014, Ch. 7, pp. 120-145. 

دو با 

 نویسنده

 فرمت
هر یک با کاما از دیگری جدا شود.  .نام خانوادگی .نامنویسندگان: ۀ برای هممرجع[ ۀ ]شمار

 عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 U. J. Gelinas, S. G. Sutton, and J. Fedorowicz, Business Processes and [9] مثال

Information Technology. Cincinnati: South-Western/ Thomson Learning, 2004.                                    
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هشد ویرایش  مثال 
[6] A. Rezi and M. Allam, "Techniques in array processing by means of 

transformations, " in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidemsional 

Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180. 

  اینترنتی

[20] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd 

ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book. 

علی حسین قاسمی. تهران: مرکز اطالعات و ۀ بابایی، نشر الکترونیکی، ویراست. حمودم[ 1]

 http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm.13۲1 مدارک علمی ایران،

 [13۲5/ 5/ ۳]دسترسی در  

 نامه پایان

 

 فرمت
هر یک با کاما از دیگری جدا شود.  .ام خانوادگین .امننویسندگان: ۀ برای هم مرجع[ۀ ]شمار

 .گروه تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، سال، نامه انیپامقطع  ،"نامه انیپاعنوان "

 ,.J. O. Williams, "Narrow-band analyzer", Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng [1] مثال

Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. 

 گزارش تحقیقاتی
 فرمت

هر یک با کاما از دیگری جدا شود.  ،نام خانوادگی .نام: مجریانۀ برای هم مرجع[ۀ ]شمار

، محل انجام طرح، تاریخ دهنده سفارشثبت، نام کامل ۀ شمار ،"طرح پژوهشیعنوان "

 .انجام طرح

 E. E. Reber absorption in "the earth’s atmosphere," Aerospace Corp., Los [1] مثال

Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988. 

 

 

 MLA  سبک (ج

را در داخل پرانتز  دیا کردهکه از آن استفاده  یا صفحهۀ نام خانوادگی نویسنده و شمار است یکافتنها  یمتن دروندر این روش در حالت 

 مثال: بیاورید.
Medieval Europe was a place both of “raids, pillages, slavery, and extortion” and of “traveling merchants, monetary 
exchange, towns if not cities, and active markets in grain” (Townsend 10). 

 مثال:. (بعد ۀدو نویسننام  ،نام خانوادگیشود: ) دهی میدر متن مرجع صورت نیبد ،دو و یا سه نویسنده باشداگر 
(Rabkin, Greenberg, and Olander) 

 مورداستفادهصفحات ۀ کنیم. سپس شماراستفاده می "و همکاران"اول و از ۀ اگر بیش از سه نویسنده باشد، تنها نام خانوادگی نویسند

 (Lauter et al. 2601-09)                                مثال:  شود.آورده می

ۀ متنی نیست و تنها کافی است که شماره در جمله آورده شده باشد نیازی به تکرار نام در مرجع دروناگر نام نویسند -

       ذکر شود. مثال: مورداستفادهصفحات 
Tannen has argued this point (178-85). 

 شوند. مثال:دهی و در خارج از پرانتز بدون فاصله استفاده مینقطه یا کاما بعد از مرجع -

In his Autobiography, Benjamin Franklin states that he prepared a list of thirteen virtues (135-37). 
 

 MLAروش  بهپایانی  فهرستدر  نابعنوشتار مۀ ی از نحویاه نمونه

مقاالت 

 مجالت

 فرمت
شمارۀ  :انتشار ایتالیک بنویسید و تاریخ صورت بهنام نشریه  ."عنوان مقاله". مؤلفنام  ،نام خانوادگی

 صفحه.

 مثال
 . 42 -45: 1۳۳2ژوئن  1. نیویورک "۳2 ی دههازدواج در "پرین، دینا، 

Prin, Dinah." Marriage in the 90s". New York 2 June 1990: 40-45. 

ۀ مقاله از مجل

 الکترونیکی

 فرمت
نهاد پشتیبان، تاریخ / سازمان .یاینترنتۀ نام صفح  ".عنوان مقاله")نام خانوادگی نویسنده ، نام(. 

 .(. وب. تاریخ بازدیداست افتهیرییتغانتشار )یا آخرین تاریخی که 

 مثال
و مادیریت شاهری.    یزیا ر برناماه پنجماین کنفارانس    "بررسی شهرهای مجازی." ، محمد(.خاکپور)

1213. 



 

 ۲ 

Erfanian, Morteza, et al. "Iranian students and social networking sites: Prevalence and 

pattern of usage." Procedia-Social and Behavioral Sciences 83 (2013): 44-46. 

 کتاب

 فرمت
اگار کتااب دارای ویراساتار،    . ایتالیاک  صاورت  باه عنوان کتااب   .نام ،یا ویراستار  مؤلفنام خانوادگی 

مکان نشر: نام ناشار،   ازجملهه ناشر اطالعات مربوط ب .مترجم، یا گردآورنده بود، نام او را ذکر کنید

 .رو تاریخ نش

 مثال
 .1۳63 مامفورد، لوئیس. بزرگراه و شهر. نیویورک: هارکوت بریس و ورلد،

Mumford, Lewis, The Highway and the city. New York: Harcourt Brace and World, 

1963. 

 نامه پایان

 

 فرمت
، گروه تحصیلی، دانشکده، نامه انیپا. مقطع "نامهعنوان پایان"نامه، نام. پایانۀ دهند ارائه یخانوادگنام 

 .دانشگاه، شهر، کشور، سال

 مثال

 ،CT،1۳77 . رساله در دانشگاه"احترام بخش واقعی: شعر ریچارد ویلبر"دارلینگ، چارلز دبلیو. 

 .1۳7۳هارتفورد: انتشارات مرگانسر، 

Darling, Charles W." Giver of Due Regard: The poetry of Richard Wilbur ". Diss. U. of 

CT, 1977. Hartford: merganser press, 1979. 

 

 

 Vancouverدهی  سبک شمارهد( 

  (.1ل )ادهی است مثشمارهۀ در سبک ونکوور، ارجاعات در داخل پرانتز و به شیو

 

  Vancouver دهی وش شمارهپایانی به ر فهرستدر  نابعنوشتار مۀ هایی از نحو نمونه

مقاالت 

 مجالت

 فرمت
( جلد یا ;سال انتشار ) (نقطهنام خانوادگی نویسنده )فاصله( نام )نقطه( عنوان مقاله )نقطه( نام مجله )

  )نقطه(  صفحاتۀ ی انتشار )شماره( : شماردوره

 مثال

-ری آسم و ارتقای سالمت جسمی. اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی و تنفسی در کنترل بیماعظمزرنشان ا .1

 .۲۲-17۳(:1)6;13۳۳روانی زنان مبتال به آسم. آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران. 

2. Chaudhary S, Chaudhary NI, Ghewade B, Mahajan G. The Immediate Effects of 

Breathing Exercises with Acapella and Incentive Spirometer on Preventing Early 

Pulmonary Complications Following Cabg.-A Comparitive Study. International journal of 

current research and review. 2020;12 (17):51-8. 

 منابع

 الکترونیکی

 فرمت
درج  )نقطه( سایتان وب عنو رک(:)مد صفحهان عنو نام )نقطه( )فاصله( فصلۀ نام خانوادگی نویسند

 صفحهۀ یخ مشاهدرتا )نقطه( ینترنتیا سپس نشانی  :Available at رتعبا

 مثال
3. Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. 

Available at: URL:http:/ / www.racgp.org.au/ . Accessed Jul 30, 2003. 

 

 کتاب

یا  با یک

 چند

 نویسنده

 فرمت
محل  )نقطه( ویرایشۀ شمار )نقطه( نام کتاب نام )نقطه( )فاصله( دگی نویسندهنام خانوا

 )نقطه( سال انتشار )؛(ر ناش نشر):(

 مثال
4. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Cengage 

Learning; 1997. 

 

اگر سازمانی 

مسئول اثر 

 باشد

 فرمت

سال  )؛(ر ناش محل نشر):( )نقطه( ویرایشۀ شمار )نقطه( نام کتاب صله()فانام سازمان 

 )نقطه( انتشار

/ شخصاسم  ،چنانچه هم شخص و هم یک سازمان به عنوان نویسنده مطرح باشندتوجه: 

 شود. می آورده اشخاص قبل از نام سازمان



 

 ۳ 

 مثال
5. Department of Agriculture, Food and Rural Development. Pedigree sheep 

breed improvement program: performance results for lamb’s. Summer 2000. 

Cavan (Ireland): Department of Agriculture, Food and Rural Development; 2000.                                    

ستاریویرا  

 شده 

 فرمت
)نقطه(   د،شو اجد ییگرد از کاما با یک هر رانستاایروهمه  منا)فاصله(  گیادخانوم نا

Editors  نقطه(  رنتشال اسا؛ ناشر ر:نتشاامحل )نقطه(  بکتاان عنو( 

 Norman IJ, Redfern SJ, Editors. Mental health care for elderly people. New .6 مثال

York: Churchill Livingstone;1996. 

بخشی از 

 کتاب
 فرمت

نام خانوادگی نویسنده  :In )نقطه( نام فصل نام )نقطه( )فاصله( فصلۀ انوادگی نویسندنام خ

 محل نشر):( )نقطه( ویرایشۀ شمار )نقطه( نام کتاب نام )نقطه( )فاصله( یا ویراستار کتاب

 ()نقطه آخرۀ صفح )خط تیره( اولۀ صفح )نقطه( سال انتشار ناشر)؛(

7. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In:  Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human 

cancer. New York: McGrawHill; 2002. p. 93-113. 

 

 کتاب ترجمه

 شده

 فرمت

نام خانوادگی مترجم یا م و نا، ترجمه( )نقطهنام کتاب ، نویسنده اصلینام نام خانوادگی و 

  .سال ()نقطهناشر  :محل نشر، انمترجم

دهی کتاب ارجاعتفاوت چندانی با  ،در صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشدتوجه: 

ۀ شمار ،نباشد نخست ویرایش کتاب چنانچه. شودنیز آورده میفقط مترجم  ،ندارد یتألیف

 .شودمی آورده کتاب اسم از پس نیزویرایش 

 مثال
فی. اصری مهد، عظیمیرش شناسی پزشکی النگمن. ترجمه کون یان. روجا، النگمن. ۲

 137۳ندیشه .ان: اتهر

 نامه پایان
 

 فرمت
نامه کلمه پایان )نقطه( گیومه داخل عنوان در )نقطه( نامهنام دانشجوی پایان ،نام خانوادگی

 سال  ،دانشکده و دانشگاه مربوطهنام  ،عمومی یا تخصصی

 مثال
سیرتکامل طبیعی وغیرطبیعی مشتقات قوس اول برونشیال ”محمد جعفر. لی پور،ع. ۳

    1374 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،ۀ کددانش دکترای تخصصی،ۀ نامپایان. ”درجنین

 

 

 

 Bioscience  سبکه( 

 ( یا13۳۲)موسوی  ان مثالبه عنونوشته شود:  به صورت )نویسنده تاریخ( دهی ارجاع، در داخل متندر این سبک، 

(Johnson 2019 برای .)نویسنده 1۳۳۳)نویسنده به صورت تاریخ قدیم به جدید  بخش ازبیش از یک منبع برای یک  ذکر ،

 Perry 2000, 2001 Jones( یا  )13۳۲، 13۳6، موسوی 13۳5عنوان مثال )تبریزی  گردد. مانند بهاستفاده  (1221 ،1222

شود. به عنوان مثال )سلیمی و  دوم تاریخ( استفاده ۀ اول و نویسندۀ دو نویسنده از الگوی )نویسند بابرای منابع   .( ,1999

بیش از دو نویسنده از الگوی )نام فامیلی اولین نویسنده و برای منابع  (.Grubben and Denton 2004( یا )13۳5مرتضوی 

 (.Jones et al. 2020( یا )13۳۲مکاران )محسنی و ه عنوان مثال شود. به ( استفاده تاریخ همکاران

وشته شود. برای منابعی با بیش از نباید  ،نفر نباشد 12نام تمام نویسندگان مقاله در صورتی که بیش از در قسمت فهرست منابع، 

برای منابع  .et al""یا برای منابع فارسی و  "و همکاران"و سایر نویسندگان با عبارت نوشته شده نویسنده، نام اولین نویسنده  12

ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی  .تمامی منابع داخل متن باید در فهرست منابع ذکر شودهمچنین  شود. انگلیسی نوشته 

  سازی منابع به ترتیب حروف الفبا انجام شود. نوشته شده و مرتب
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 Bioscience به سبکپایانی  فهرستدر  نابعنوشتار مۀ هایی از نحو نمونه

مقاالت چاپ 

شده در 

 مجالت

 فرمت
جدا شود. سال. عنوان مقاله.  گرییبا کاما از د کی)فاصله( نام، هر  ی: نام خانوادگسندگانینو ۀبرای هم

 صفحات. ۀمجله )شماره(: شمار ۀشماره و دور ۀنام مجل

 مثال

Bryant PJ, Simpson P. 1984. Intrinsic and extrinsic control of growth in developing organs. 

Quarterly Review of Biology 59: 387–415. 

اثر بازدارندگی عصارۀ گیاهی آویشن شیرازی و چویل بر نماتد . 13۳1غزلباش نجمه، عبدالهی محمد. 

پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر -فصلنامۀ علمی. فرنگی در شرایط گلخانه گوجهی گره ریشه

  . ۲53-۲41(: 4) 1۳ ایران

 مثال آنالینۀ مقال

Palevitz BA. 2002. Designing science by politics. The Scientist 16: 25. (1 April 2003( 
(Foeniculum vulgare Mill( 

 ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه. 13۳۲. اوود،  افیونی دسین، زینلی حیالصفایی ل

 (13۳۲رداد و شهریور . ) م3: 35. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران در شرایط تنش شوری

مقاالت 

 منتشرشده

در کنفرانس 

داخلی یا 

 یالملل نیب

 

 فرمت
نام کنفرانس؛ تاریخ برگزاری . مقاله عنوانسال.  ترتیب. نیهمنویسندگان به ۀ برای هم .نام نام خانوادگی

 کنفرانس، شهر محل کنفرانس، کشور.

 مثال

Kleinman RLP, Hedin RS, Edenborn HM. 1991. Biological treatment of mine water-an 

overview. Paper presented at the Second International Conference on Abatement of Acid 

Drainage; 16–18 September 1991, Montreal, Canada. 

 (Brassicanapus)ا کلزۀ ارزیابی توانایی رقابت ارقام اصالح شد. 13۳1. حمدرضاپور م ، ابولیصیببهپور م

 ، دانشگاه شیراز، ایران.13۳1شهریور  4-7گیاهپزشکی ایران؛ ۀ با علفهای هرز. بیستمین کنگر

 کتاب

با هر تعداد 

 نویسنده
 مثال

Ling GN. 1984. In Search of the Physical Basis of Life. Plenum Press. 

 ت آییژ. . گیاهان دارویی ایران. انتشارا13۳3. رمزدیارکیانمهر ه

 مثال فصل کتاب

Kauffman EG. 1984. The fabric of Cretaceous marine extinctions. Pages 151–248 

in Beggren WA, Van Couvering JA, eds. Catastrophes and Earth History. Princeton 

University Press. 

-علی در کوچکی  31۳-1۲۲صفحات  نژادی گیاهی. . بیوتکنولوژی و به13۳1. بدالرضاباقری ع

  .، مؤلفین. زراعت نوین. انتشارات جهاد دانشگاهیحمدحسینی م ، خواجهرضا

 رساله/ نامه پایان

 

 .، دانشگاه، شهر، کشورنامه انیپامقطع  .نامه انیعنوان پا. سال. نام نام خانوادگی فرمت

 مثال

Bhan S. 1997. Growth of Grass Shrimp in a Contaminated and Uncontaminated 

Site. Master’s thesis. New Jersey Institute of Technology, Newark, USA.  

Clegg L. 1978. The Morphology of Clonal Growth and its Relevance to the 

Population Dynamics of Perennial Plants. PhD dissertation. University of Wales, 

Bangor, United Kingdom. 

های  شناسی، بیماریزایی و تنوع ژنتیکی جدایه . مطالعۀ خصوصیات ریخت13۳2محسن.  مهرپرور

Lecanicillium fungicola ای و امکان کنترل این  عامل بیماری حباب خشک قارچ خوراکی دکمه

 سی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.نامۀ کارشنا بیماری توسط چند ترکیب گیاهی. پایان

های کشت مخلوط گندم و نخود با مدیریت نیتروژن  . ارزیابی روش13۳1عبدالهی عبدالوهاب. 

 های هرز. رسالۀ دکتری. دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. در شرایط کنترل و عدم کنترل علف

 گزارش علمی

 فرمت
طرح عنوان  سال. هر یک با کاما از دیگری جدا شود. .نویسندگانۀ برای هم نامو  نام خانوادگی

 .ثبتۀ محل انجام طرح. شمار پژوهشی.

 مثال
Lassister RR, Cooley JL. 1985. Prediction of Ecological Effects of Toxic 

Chemicals, Overall Strategy and Theoretical Basis for the Ecosystem    Model. 

Government Printing Office. Report no. 83-261-685. 
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