دستورالعمل نحوۀ نگارش طرح پیشنهادی پایاننامه /رساله
دستورالعمل حاضر در راستای نظمدهی و یکسانسازی فرمت طرح پیشنهادی پایاننامه /رسالههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تهیه شده است .الزم است دانشجویان در حین نگارش طرح پیشنهادی در رعایت موارد مندرج در این
دستورالعمل نهایت دقت را به کار بندند .متن طرح پیشنهادی پایاننامه /رساله بر اساس فایل نمونه (دارای کد ایزو) موجود در سایت
دانشگاه (بخش معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی /مدیریت تحصیالت تکمیلی) در نرمافزار  wordتهیه شود .دانشجویان
رشتههای گروه آموزشی ریاضی میتوانند از نرمافزار زیپرشین نیز استفاده کنند ،لیکن فرمت کلی فایل تغییر داده نشود.
نکات مهم در تهیه طرح پیشنهادی
-

در قسمت مشخصات دانشجو در ابتدای طرح پیشنهادی ،نام و نام خانوادگی مطابق شناسنامه دانشجو و به همراه هرگونه پسوند و
پیشوند درج شود.

-

برای نوشتن مشخصات دانشجو  ،از فونت  B Nazaninبا اندازۀ  Bold 11استفاده شود .همچنین مشخصات استادان راهنما /مشاور
در جدول صفحۀ اول نیز با استفاده از فونت  B Nazaninبا اندازۀ ( 11غیر  )Boldبه طور دقیق تکمیل شود.

-

در پایان نامههای  6واحدی ،تعداد واحد معادل  4 /5و در پایان نامههای  4واحدی ،تعداد واحد معادل  3محسوب میشود.

-

در رسالههای 12واحدی و بیشتر ،تعداد واحد معادل  ،12و در رسالههای کمتر از  12واحدی ،تعداد واحد رساله برابر با تعداد
واحد معادل رساله محسوب میشود.

-

در جدول مشخصات استادان راهنما /مشاور ،به ترتیب نام و مشخصات استاد راهنمای اول و دوم و سپس استاد مشاور اول و دوم
نوشته شود (اگر فقط یک استاد راهنما و مشاور باشد به ترتیب نام و مشخصات استاد راهنما و استاد مشاور آورده شود).

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

عنوان فارسی و التین طرح پیشنهادی به ترتیب با فونت  B Nazaninبا اندازۀ  13ضخیم ( )Boldو فونت

Times New Roman

اندازۀ  11ضخیم ( )Boldنوشته شود .در عنوان التین ،حرف اول کلمات (به جز حروف ربط و اضافه) از حروف بزرگ ()Capital
انتخاب شود و از نقطهگذاری در پایان عنوان فارسی و التین خودداری گردد.
-

در نوشتن کلمات کلیدی فارسی و التین ،به ترتیب از فونت  B Nazaninبا اندازۀ  11و  Times New Romanبا اندازۀ ( 11غیر
 )Boldاستفاده شود .هر کلمۀ کلیدی با ویرگول (کاما) از دیگری جدا و از نقطهگذاری در پایان کلمات خودداری شود.

-

درکلمات کلیدی التینی که بیش از یک قسمت یا یک کلمه هستند (و یا با خط تیره از هم جدا شدهاند) ،فقط حرف اول از اولین
کلمه /قسمت با حروف بزرگ نوشته شود.

 طرح پیشنهادی در صفحات  A4تهیه و حاشیههای متن از باال و پایین به اندازۀ  1 /5 cmو از راست و چپ به اندازۀ  1cmدر نظرگرفته شود.
 فاصلۀ بین سطرها در متن اصلی  Multiple1 /15و متن از هر دو طرف تنظیم ( )Justifyباشد. در سرتاسر نوشتار اعم از متن اصلی ،مراجع و غیره در نوشتار فارسی از فونت  B Nazaninبا اندازۀ  11و نوشتار انگلیسی از فونت Times New Romanاندازۀ ( 12غیر  )Boldاستفاده گردد .فونت تیترهای اصلی همان  B Nazaninبا اندازۀ  Bold 11خواهد بود.
1

 نکات ویرایشی در سرتاسر متن اعم از رعایت فاصله و نیمفاصله بین کلمات ،ایجاد فاصله قبل از پرانتز باز و بعد از پارانتز بسته ،عدمایجاد فاصله قبل از عالئم ویرگول ،نقطه ویرگول و غیره به دقت کنترل شود.
 بین متن اصلی و تیتر بعدی یک سطر فاصله گذاشته شود. به جز پاراگراف اول هر بخش ،متن پاراگرافهای بعدی با  2/5سانتیمتر تورفتگی شروع شود. از تغییر سربرگ فایل نمونۀ طرح پیشنهادی و ایجاد هر گونه کادر اضافی در حاشیۀ صفحات جداً خودداری شود. پس از نهایی نمودن متن طرح پیشنهادی ،فرم تأیید طرح پیشنهادی پایاننامه /رساله تکمیل و پس از امضا توسط دانشجو واستاد/استادان راهنما اسکن و در سامانۀ پژوهشی بارگذاری شود .موجود بودن یا نبودن موارد مشابه و تفاوت آن با طرح پیشنهادی
(براساس گزارش پیشینۀ پژوهش <ایرانداک>) در محلهای مشخص شده به طور دقیق و کامل درج شود.
-

مشخصات دانشجو ،استادان راهنماا /مشااور و عناوان طارح پیشانهادی در تماامی مساتندات اعام از گازارش پیشاینۀ پاژوهش
(ایرانداک) ،فرم تأیید طرح پیشنهادی و غیره به طور دقیق کنترل شود تا مغایرتی (حتی یک کلماه) باا یکادیگر نداشاته باشاند.
بدین منظور ،جهت پرهیز از هر گونه مشکالت بعدی ،الزم است دقت کافی در انتخاب عنوان طرح پیشنهادی صورت گیرد.

 نحوۀ ارجاع در متن و فهرست منابعمنابعی که در متن طرح پیشنهادی (عمدتا قسمت پیشینهی پژوهش) آمده ،باید در متن و فهرست منابع با مشخصات کامل مطابقِ
یکی از استانداردهای ارجاع الفبایی ( )APAیا شمارهدهی تنظیم شود .دانشجویان محترم ،باید روش ارجاع خود را که براساس اعالم
گروه آموزشی مربوطه در جدول ( )1آورده شده است ،انتخاب و منابع داخل متن و فهرست منایع پایانی طرح پیشنهادی پایاننامه/
رسالۀ خود را به همان شیوه آماده کنند.
جدول ( :)1روشهای ارجاع در طرح پیشنهادی و پایاننامه /رسالۀ دانشجویان گروههای آموزشی مختلف
دانشکده

نام گروه آموزشی

روش ارجاع

الهیات و معارف اسالمی

همۀ رشتهها

APA

کشاورزی

همۀ رشتهها
زبان و ادبیات انگلیسی
بقیۀ رشتهها

Bioscience
APA

فناوری اطالعات و مهندسی
کامپیوتر

همۀ رشتهها

شمارهدهی

فنی و مهندسی

مهندسی عمران
بقیۀ رشتهها

APA

ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی
علوم پایه

فیزیولوژی ورزشی

MLA

شمارهدهی
شماره دهی
(به سبک ونکوور)

بقیۀ رشته ها

( APAنسخه)7

همۀ رشتهها

شمارهدهی

در مورد تمام روشهای ارجاع ،فرمت نوشتار منابع (اعم از ترتیب مشخصات نویسندگان ،سال انتشار ،عنوان اثر ،نام نشریه ،شمارۀ
صفحات و غیره) در فهرست منابع ،مطابق دستورالعمل مصوب خواهد بود .همچنین منابع متن با فهرست منابع پایانی کنترل شوند تا
تطابق الزم را با هم داشته باشند.
 در تمامی روشها ،در عنوان مراجع فهرست پایانی ،فقط حرف اول کلمۀ اول عنوان با حروف بزرگ ( )Capitalباشد.1

 باید به مراجع مورد استفاده در شکلها ،جدولها ،فرمولها ،پانوشتها و پیوستها درمتن اصلی بهدقّت ارجاع داده شود. هرگاه قسمتی از مطالب یک منبع عیناً مورد استفاده قرار میگیرد ،شروع و پایان مطالب نقلشده با عالمت « »...مشخص شود. نام کوچک محقق در فهرست منابع فارسی به صورت کامل و در فهرست منابع التین ،بهصورت مختصر نوشته شود و یکنواختی درفرمت منابع حفظ شود.
 در ارجاع ،میتوان از یکی از نرمافزارهای ارجاع مانند  endnoteو غیره استفاده نمود.در ادامه ،کلیات ارائۀ مراجع در داخل متن و نحوۀ آوردن آنها در فهرست منابع پایانی برای هر یک از روشهای مذکور بهطور مختصر
به همراه ذکر نمونههای فارسی و انگلیسی ارائه میشود.
الف) سبک الفبایی )(APA

در روش الفبایی ( ،)APAدر داخل متن و فهرست پایانی ،نحوۀ ارجاع به مراجع فارسی به فارسی و به مراجع التین به التین باشد و از
نوشتن نام نویسندگان التین در داخل متن به صورت فارسی و التین آنها بهصورت پانویس پرهیز شود.
-

نحوۀ ارجاع به منابع در متن اصلی در پایان جمله بهصورت (نام خانوادگی محقق <بدون ویرگول> سال انتشار :شمارۀ صفحه)
است .درصورتیکه بیش از دو محقق باشند ،نحوۀ ارجاع بهصورت (نام محقق اول و همکاران <بدون ویرگول> سال انتشار :شمارۀ
صفحه) خواهد بود .درصورتیکه مرجع جزو متن باشد و در انتهای جمله نباشد به شکل زیر نوشته میشود :نام خانوادگی محقق
(سال انتشار :شمارۀ صفحه).
نمونهای از منابع فارسی در داخل متن :علیپور و همکاران ( )1۲ :13۳6دریافتند که . ....
نمونهای از منابع التین در داخل متن :پارک و همکاران (.)Park et al., 2018: 11

-

در روش الفبایی ،در فهرست پایانی ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی بر اساس نام خانوادگی نویسندۀ اول مرتب شوند.

-

در مورد منابعی که از اینترنت بازیابی میشوند نیازی به ذکر شمارۀ صفحه نیست .ذکر نام پدیدآورنده و تاریخ انتشار اثر کفایت
میکند .مانند( :وزارت علوم تحقیقات و فناوری  .)13۳1درصورتیکه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمۀ بیتا
استفاده میشود .مانند( :وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،بیتا).

-

اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند ،تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکرشده و از عبارت "و همکاران" استفاده میشود .مانند:
(مرادی و همکاران .)4۳ :13۲۳

-

اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول (؛) از هم جدا میشوند .مانند( :مرادی
3۳ :13۲۳؛ عابدی و همکاران .)۲6 :1365

-

اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده میشود ،بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار ،دیگر سالها با نقطه ویرگول از هم جدا
میشوند .مانند( :مرادی1۲ :13۲۳ ،؛ 13 :13۳1؛ .)12 :13۳7

-

برای کتابهایی که به فارسی ترجمه شدهاند ،مترجم بهعنوان استناد درون متنی ذکر نمیشود و فقط نام خانوادگی نویسندۀ
اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور و شمارۀ صفحه خواهد آمد .مانند( :ویکری .)7۳ :137۳

-

اگر به یک منبع چند بار استناد شود ،الزم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر شود.

-

مطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پست الکترونیکی مبادله میشود ،در فهرست منابع درج نخواهد شد؛ زیرا این منابع برای
سایر افراد غیرقابلبازیابی هستند .برای این منظور تنها از ارجاع درون متنی استفاده میشود .مانند :رحمتاله فتاحی (ارتباط
شخصیM. Burton (personal communication, August 1, 2009) , )13۳2/۲/1:

الزم به ذکر است مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شده است ،بایستی در فهرست منابع در انتهای
پایاننامه آورده شود .در این قسمت اطالعات بیشتری مانند نام نویسنده(ها) ،سال انتشار منبع ،عنوان کامل منبع و  URLیا
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محدوده و دامنۀ صفحات (در مورد مقاالت) آورده میشود .همچنین ،اگر از یک نویسنده آثار متعددی در فهرست نهایی آورده
میشود ،نوشتن مشخصات کامل آنها ضروری است؛ بنابراین ،از جایگزینی خطِّ تیره یا ایضاً ( )//به جای اسامی آنها پرهیز شود.
نمونههایی از نحوۀ نوشتار منابع در فهرست پایانی به روش APA

فرمت

نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار) .عنوان مقاله ،نام ژورنال یا مجله ،دوره (شماره) ،صفحۀ آغاز -صفحۀ
پایان.
سامانیان ،مصیب .)137۲( .تحلیل رفتار اطالعیابی پزشکان مسجد سلیمان ،مجلۀ علمی سالمت۸۳ ،
(.122-۳۳ ،)1

مقاالت مجالت
مثال

فرمت

مقاالت
منتشرشده در
کنفرانس داخلی
یا بینالمللی

مثال

با یک نویسنده

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.

نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار) .عنوان مقاله ،عنوان کنفرانس به صورت ایتالیک ،تاریخ برگزاری ،شهر
محل برگزاری ،کشور محل برگزاری ،صفحۀ آغاز -صفحۀ پایان.
کاوه ،علی .و جهانمحمدی ،عاطفه .)13۲۲( .کاربردهای نظریۀ گروه و گروههای تقارنی در تحلیل
سازههای فضاکار با تقارنهای پیچیده ،هشتمین کنگرۀ بینالمللی مهندسی عمران ،مجموعۀ
مقاالت ،شیراز ،دانشگاه شیراز.15-1۲ ،
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

نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار) .نام کتاب بهصورت ایتالیک .شهر محل
فرمت
انتشار :نام انتشارات.
مثال

بیش از دو
نویسنده

مثال

کامکاری ،کامبیز .)13۲۲( .توصیف آماری .تهران :انتشارات بال.
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.

کوکبی ،احمد؛ رضایی ،سعید و محمدی ،مهدی ( .)13۳2درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه،
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.

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

کتاب

فرمت نویسنده کتاب .نام کتاب بهصورت ایتالیک( شماره صفحات فصل) .نام انتشارات.
فصل کتاب
مثال

باقری ،عبدالرضا .)13۳1( .بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی .در علی رضا کوچکی و محمد
خواجهحسینی .زراعت نوین ( .)31۳-1۲۲انتشارات جهاد دانشگاهی.
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.

مرادی ،نوراهلل ( .)13۲3مرجعشناسی عمومی .ویراست دوم .تهران :سمت.
ویرایششده

مثال

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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مجموعۀ مقاالت
کتاب
بدون نویسنده

نوروزی چاکلی ،عبدالرضا ( .)13۲4جامعۀ اطالعاتی و جهانی شدن .در محسن حاجی
زینالعابدینی (ویراستار) ،مجموعۀ مقاالت همایشهای انجمن کتابداری و اطالعرسانی
مثال
ایران ( .)111-153تهران :کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
مثال

Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: MerriamWebster.

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

ایزدپناه ،علی ( .)1371مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،گروه
معارف اسالمی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
مثال
Muller, D.A. (2008). Designing Effective Multimedia for physics education, School
of Physics, University of Sydney, Sydney, Australia.

استانداردها و
دستورالعملها

نشریۀ شمارۀ  .)13۳2( .134آییننامۀ ایران راههای آسفالتی روسازی ،معاونات برناماهریزی و
نظاارت راهباردی رئیسجمهور.
مثال
ASTM Standard D 854. (2002). Standard test methods for specific gravity of soil
solids by water pycnometer, ASTM International, West Conshohocken, PA.

نام خانوادگی ،نام( .سال) .عنوان گزارش تحقیقاتی ،نام مؤسسۀ انجام دهندۀ تحقیق ،شهر،
فرمت
کشور.
گزارش تحقیقاتی

فرهنگنامه و
دائرهالمعارف

عموزادۀ تبریزی ،مسعود ( .)13۲۳تحلیل رفتار لرزهای دیوارهای آجری محصورشده با
مثال
کالفهای بتنی ،دانشکدۀ مهندسی عمران و محیطزیست ،دانشگاه تربیت مدرس،
تهران ،ایران.
در ارجاع به مقاالت مندرج در دانشنامهها و دائرهالمعارفها در صورتی که نام نویسندۀ مدخل
در متن درج شده باشد ،به نام نویسنده مدخل ارجاع داده میشود .سپس عنوان مدخل
فرمت
بعد از تاریخ انتشار در داخل گیومه «» قید میشود و آنگاه نام دانشنامه یا دایرهالمعارف
و بقیۀ مشخصات آن همانند کتاب به ترتیب میآید.
دسترنجی ،حکیمه (« .)13۲4امیر شاهی سبزواری» ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ج ،1به
سرپرستی اسماعیل سعادت ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مثال
Greenbaum, T.L. (1998). The handbook for focus group research, 2nd edn., Sage
Publications, Thousand Oaks, CA.

ب) سبک شمارهدهی
در این شیوه ،استنادها بر اساس ترتیب قرارگیری در فهرست منابع پایانی شمارهگذاری میشوند .اگر با اختصاص یک عادد باه منبعای
استناد شود ،در صورت استفاده مجدد از همان منبع برای استنادهای متعاقب ،از همان عدد استفاده میشود.
-

در این روش در جملهای که از یک منبع اخذ شده ،در داخل براکت (کروشه) با شماره به منباع ارجااع داده مایشاود .دقات
نمایید براکت باید در داخل جمله بوده و نقطۀ پایان جمله (یا هر عالمت نشانهگذاری) پس از ارجاع قرار میگیرد ].[1

-

تمامی ارجاعات به یک منبع در کل متن ،با شمارۀ یکسان صورت میگیرد.

-

هنگامیکه الزم باشد بهصورت همزمان به چند منبع ارجاع داده شود ،شمارۀ آنها در داخل یک براکت قرارگرفتاه و باا کاماا
جدا میشود و اگر شمارۀ آنها پشت سر هم باشد ،از یک خط منها بین شمارۀ اول و آخری استفاده میشود .مانند []5، 3، 1
یا []1-5

-

در انتهای متن و در قسمت منابع ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی معرفی میشوند.
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-

ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع بهطورکلی بهصورت ،ابتدا شمارۀ ارجاع ،نام نویسنده یا نویسندگان ،عنوان منبع باهصاورت
اریب ،شمارۀ ویرایش آن ،محل انتشار یا ناشر و در انتها سال انتشار.

-

اگر تعداد نویسندگان بیش از  7نفر باشد ،در فهرست پایانی بعد از نام تویسنده اول از عبارت "و همکاران" و در مورد مراجع
التین از عبارت " "et al.استفاده میشود.

نمونههایی از نحوۀ نوشتار منابع در فهرست پایانی به روش شمارهدهی

[شمارۀ مرجع] برای همۀ نویسندگان :نام .نام خانوادگی ،هر یک با کاما از دیگری جدا شود" .عنوان
فرمت

مقاله" ،نام مجله یا کنفرانس ،شمارۀ دوره یا مجله ،شمارۀ صفحات ،محل چاپ مجله یا برگزاری
کنفرانس ،سال انتشار.
[ ]12نازنیان .بنی اسدی" ،مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعۀ مدنی دانش
آموزان" ،مجلۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،شمارۀ  ،34صفحات .13۲3 ،۳6-65

مقاالت
مجالت
مثال

مقاله از مجلۀ

فرمت

[شمارۀ مرجع ] برای همۀ نویسندگان :نام .نام خانوادگی .هر یک با کاما از دیگری جدا شود .عنوان
مقاله .عنوان اختصاری مجله [اینترنت] .روز و ماه و سال انتشار [روز ماه و سال استناد به آن]؛دوره
(جلد) :شمارۀ صفحات.

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].

الکترونیکی

مقاالت

فرمت

منتشرشده
در کنفرانس
داخلی یا
بینالمللی

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.

مثال

[شمارۀ مرجع] نام .نام خانوادگی .برای همۀ نویساندگان باه هماین ترتیاب" .عناوان مقالاه" .در ناام
کنفرانس .شهر محل کنفرانس ،کشور ،تاریخ برگزاری کنفرانس ،صص .صفحات آغاز-پایان.
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.

فرمت
با یک
نویسنده

مثال

کتاب
با دو
نویسنده

[شمارۀ مرجع] برای همۀ نویسندگان :نام .نام خانوادگی .عنوان کامل کتاب .برای مترجم نام
خانوادگی ،نام .شمارۀ جلد .شمارۀ ویرایش .محل انتشار :ناشر؛ تاریخ انتشار.
[ ]1مهدی .فرشاد ،ساختمانهای پوستهای ،شیراز.1364 ،
[1] R. B. Stewart, "How to Build a Boat," in Boats for Dummies, 10th ed. New
York: IEEE Trans. Boat Packag., 2014, Ch. 7, pp. 120-145.

فرمت

[شمارۀ مرجع] برای همۀ نویسندگان :نام .نام خانوادگی .هر یک با کاما از دیگری جدا شود.
عنوان کتاب .محل انتشار :ناشر؛ سال انتشار.

مثال

[9] U. J. Gelinas, S. G. Sutton, and J. Fedorowicz, Business Processes and
Information Technology. Cincinnati: South-Western/ Thomson Learning, 2004.
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ویرایششده

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.
[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.

[ ]1محمود .بابایی ،نشر الکترونیکی ،ویراستۀ علی حسین قاسمی .تهران :مرکز اطالعات و
مدارک علمی ایرانhttp://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm .13۲1 ،
[دسترسی در ]13۲5 /5 /۳

اینترنتی

فرمت

پایاننامه

مثال

[شمارۀ مرجع] برای همۀ نویسندگان :نام .نام خانوادگی .هر یک با کاما از دیگری جدا شود.
"عنوان پایاننامه" ،مقطع پایاننامه ،گروه تحصیلی ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر ،کشور ،سال.
[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer", Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng.,
Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.

[شمارۀ مرجع] برای همۀ مجریان :نام .نام خانوادگی ،هر یک با کاما از دیگری جدا شود.
گزارش تحقیقاتی

فرمت

"عنوان طرح پژوهشی" ،شمارۀ ثبت ،نام کامل سفارشدهنده ،محل انجام طرح ،تاریخ
انجام طرح.

مثال

[1] E. E. Reber absorption in "the earth’s atmosphere," Aerospace Corp., Los
Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.

ج) سبک MLA
در این روش در حالت درونمتنی تنها کافی است نام خانوادگی نویسنده و شمارۀ صفحهای که از آن استفاده کردهاید را در داخل پرانتز
بیاورید .مثال:
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).

اگر دو و یا سه نویسنده باشد ،بدینصورت در متن مرجعدهی میشود ( :نام خانوادگی ،نام و نویسندۀ بعد) .مثال:
)(Rabkin, Greenberg, and Olander

اگر بیش از سه نویسنده باشد ،تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول و از "و همکاران" استفاده میکنیم .سپس شمارۀ صفحات مورداستفاده
)(Lauter et al. 2601-09
آورده میشود .مثال:

-

اگر نام نویسند ه در جمله آورده شده باشد نیازی به تکرار نام در مرجع درونمتنی نیست و تنها کافی است که شمارۀ
صفحات مورداستفاده ذکر شود .مثال:
Tannen has argued this point (178-85).

-

نقطه یا کاما بعد از مرجعدهی و در خارج از پرانتز بدون فاصله استفاده میشوند .مثال:
In his Autobiography, Benjamin Franklin states that he prepared a list of thirteen virtues (135-37).

نمونههایی از نحوۀ نوشتار منابع در فهرست پایانی به روش MLA

مقاالت
مجالت

مقاله از مجلۀ
الکترونیکی

فرمت
مثال
فرمت
مثال

نام خانوادگی ،نام مؤلف" .عنوان مقاله" .نام نشریه بهصورت ایتالیک بنویسید و تاریخ انتشار :شمارۀ
صفحه.
پرین ،دینا" ،ازدواج در دههی  ."۳2نیویورک  1ژوئن . 42 -45 :1۳۳2
Prin, Dinah." Marriage in the 90s". New York 2 June 1990: 40-45.

(نام خانوادگی نویسنده  ،نام)" .عنوان مقاله ".نام صفحۀ اینترنتی .سازمان /نهاد پشتیبان ،تاریخ
انتشار (یا آخرین تاریخی که تغییریافته است) .وب .تاریخ بازدید.
(خاکپور ،محمد)" .بررسی شهرهای مجازی ".پنجماین کنفارانس برناماهریازی و مادیریت شاهری.
.1213
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Erfanian, Morteza, et al. "Iranian students and social networking sites: Prevalence and
pattern of usage." Procedia-Social and Behavioral Sciences 83 (2013): 44-46.

فرمت
کتاب
مثال

فرمت
پایاننامه

نام خانوادگی مؤلف یا ویراستار  ،نام .عنوان کتااب باهصاورت ایتالیاک .اگار کتااب دارای ویراساتار،
مترجم ،یا گردآورنده بود ،نام او را ذکر کنید .اطالعات مربوط به ناشر ازجمله مکان نشر :نام ناشار،
و تاریخ نشر.
مامفورد ،لوئیس .بزرگراه و شهر .نیویورک :هارکوت بریس و ورلد.1۳63 ،
Mumford, Lewis, The Highway and the city. New York: Harcourt Brace and World,
1963.

نام خانوادگی ارائهدهندۀ پایاننامه ،نام" .عنوان پایاننامه" .مقطع پایاننامه ،گروه تحصیلی ،دانشکده،
دانشگاه ،شهر ،کشور ،سال.
دارلینگ ،چارلز دبلیو" .احترام بخش واقعی :شعر ریچارد ویلبر" .رساله در دانشگاه ،1۳77،CT

مثال

هارتفورد :انتشارات مرگانسر.1۳7۳ ،
Darling, Charles W." Giver of Due Regard: The poetry of Richard Wilbur ". Diss. U. of
CT, 1977. Hartford: merganser press, 1979.

د) سبک شماره دهی Vancouver
در سبک ونکوور ،ارجاعات در داخل پرانتز و به شیوۀ شمارهدهی است مثال (.)1
نمونههایی از نحوۀ نوشتار منابع در فهرست پایانی به روش شمارهدهی Vancouver
فرمت

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (نقطه) سال انتشار (;) جلد یا
دورهی انتشار (شماره)  :شمارۀ صفحات (نقطه)
 .1زرنشان اعظم .اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی و تنفسی در کنترل بیماری آسم و ارتقای سالمت جسمی-
روانی زنان مبتال به آسم .آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران.۲۲-17۳:)1(6;13۳۳ .

مقاالت
مجالت

مثال

فرمت

منابع
الکترونیکی

مثال

با یک یا
چند
نویسنده

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.

نام خانوادگی نویسندۀ فصل (فاصله) نام (نقطه) عنوان صفحه (مدرک) :عنوان وب سایت (نقطه) درج
عبارت  Available at:سپس نشانی اینترنتی (نقطه) تاریخ مشاهدۀ صفحه
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.

فرمت
مثال

کتاب
اگر سازمانی
مسئول اثر
باشد

فرمت

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام (نقطه) نام کتاب (نقطه) شمارۀ ویرایش (نقطه) محل
نشر( ):ناشر (؛) سال انتشار (نقطه)
4. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Cengage
Learning; 1997.

نام سازمان (فاصله) نام کتاب (نقطه) شمارۀ ویرایش (نقطه) محل نشر( ):ناشر (؛) سال
انتشار (نقطه)
توجه :چنانچه هم شخص و هم یک سازمان به عنوان نویسنده مطرح باشند ،اسم شخص/
اشخاص قبل از نام سازمان آورده میشود.
۲

ویراستاری
شده

بخشی از
کتاب

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.

فرمت

نام خانوادگی (فاصله) نام همه ویراستاران هر یک با کاما از دیگری جدا شود( ،نقطه)
 Editorsعنوان کتاب (نقطه) محل انتشار :ناشر؛ سال انتشار (نقطه)

مثال

6. Norman IJ, Redfern SJ, Editors. Mental health care for elderly people. New
York: Churchill Livingstone;1996.

فرمت

نام خانوادگی نویسندۀ فصل (فاصله) نام (نقطه) نام فصل (نقطه)  In:نام خانوادگی نویسنده
یا ویراستار کتاب (فاصله) نام (نقطه) نام کتاب (نقطه) شمارۀ ویرایش (نقطه) محل نشر():
ناشر(؛) سال انتشار (نقطه) صفحۀ اول (خط تیره) صفحۀ آخر (نقطه)
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.

فرمت

نام خانوادگی و نام نویسنده اصلی ،نام کتاب (نقطه) ترجمه ،نام و نام خانوادگی مترجم یا
مترجمان ،محل نشر :ناشر (نقطه) سال.
ارجاعدهی کتاب

توجه :در صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد ،تفاوت چندانی با
تألیفی ندارد ،فقط مترجم نیز آورده میشود .چنانچه کتاب ویرایش نخست نباشد ،شمارۀ
ویرایش نیز پس از اسم کتاب آورده میشود.

مثال

 .۲النگمن ،جان .رویان شناسی پزشکی النگمن .ترجمه کورش عظیمی ،مهدی صرافی.
تهران :اندیشه 137۳.

فرمت

نام خانوادگی ،نام دانشجوی پایاننامه (نقطه) عنوان در داخل گیومه (نقطه) کلمه پایاننامه
عمومی یا تخصصی ،نام دانشکده و دانشگاه مربوطه ،سال

کتاب ترجمه
شده

پایاننامه
مثال

 .۳علی پور ،محمد جعفر”.سیرتکامل طبیعی وغیرطبیعی مشتقات قوس اول برونشیال
درجنین” .پایاننامۀ دکترای تخصصی ،دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1374 ،

ه) سبک Bioscience

در این سبک ،در داخل متن ،ارجاعدهی به صورت (نویسنده تاریخ) نوشته شود :به عنوان مثال (موسوی  )13۳۲یا
( .)Johnson 2019برای ذکر بیش از یک منبع برای یک بخش از تاریخ قدیم به جدید به صورت (نویسنده  ،1۳۳۳نویسنده
 )1221 ،1222استفاده گردد .مانند بهعنوان مثال (تبریزی  ،13۳5موسوی  )13۳۲ ،13۳6یا (Jones Perry 2000, 2001
 .)1999,برای منابع با دو نویسنده از الگوی (نویسندۀ اول و نویسندۀ دوم تاریخ) استفاده شود .به عنوان مثال (سلیمی و
مرتضوی  )13۳5یا ( .)Grubben and Denton 2004برای منابع بیش از دو نویسنده از الگوی (نام فامیلی اولین نویسنده و
همکاران تاریخ) استفاده شود .بهعنوان مثال (محسنی و همکاران  )13۳۲یا (.)Jones et al. 2020
در قسمت فهرست منابع ،نام تمام نویسندگان مقاله در صورتی که بیش از  12نفر نباشد ،باید نوشته شود .برای منابعی با بیش از
 12نویسنده ،نام اولین نویسنده نوشته شده و سایر نویسندگان با عبارت "و همکاران" برای منابع فارسی و یا " "et al.برای منابع
انگلیسی نوشته شود .همچنین تمامی منابع داخل متن باید در فهرست منابع ذکر شود .ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی
نوشته شده و مرتبسازی منابع به ترتیب حروف الفبا انجام شود.
۳

نمونههایی از نحوۀ نوشتار منابع در فهرست پایانی به سبک Bioscience
فرمت

مقاالت چاپ

Bryant PJ, Simpson P. 1984. Intrinsic and extrinsic control of growth in developing organs.
Quarterly Review of Biology 59: 387–415.

شده در
مجالت

مثال

مقالۀ آنالین

مثال

مقاالت

فرمت

منتشرشده
در کنفرانس
داخلی یا
بینالمللی

برای همۀ نویسندگان :نام خانوادگی (فاصله) نام ،هر یک با کاما از دیگری جدا شود .سال .عنوان مقاله.
نام مجلۀ شماره و دورۀ مجله (شماره) :شمارۀ صفحات.

مثال

غزلباش نجمه ،عبدالهی محمد .13۳1 .اثر بازدارندگی عصارۀ گیاهی آویشن شیرازی و چویل بر نماتد
ریشهگرهی گوجهفرنگی در شرایط گلخانه .فصلنامۀ علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر
ایران .۲53-۲41 :)4( 1۳
(Palevitz BA. 2002. Designing science by politics. The Scientist 16: 25. (1 April 2003
((Foeniculum vulgare Mill

صفایی لیال ،زینلی حسین ،افیونی داوود .13۳۲ .ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه
در شرایط تنش شوری .تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران  ( .3 :35مرداد و شهریور )13۳۲
نام خانوادگی نام .برای همۀ نویسندگان به همین ترتیب .سال .عنوان مقاله .نام کنفرانس؛ تاریخ برگزاری
کنفرانس ،شهر محل کنفرانس ،کشور.
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.
ارزیابی توانایی رقابت ارقام اصالح شدۀ کلزا ()Brassicanapus

بهپور مصیب ،ابولیپور محمدرضا.13۳1 .
با علفهای هرز .بیستمین کنگرۀ گیاهپزشکی ایران؛  4-7شهریور  ،13۳1دانشگاه شیراز ،ایران.
با هر تعداد
نویسنده

مثال

کتاب
فصل کتاب

مثال

فرمت

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

کیانمهر هرمزدیار .13۳3 .گیاهان دارویی ایران .انتشارات آییژ.
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.

باقری عبدالرضا .13۳1 .بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی .صفحات  31۳-1۲۲در کوچکی علی -
رضا ،خواجهحسینی محمد ،مؤلفین .زراعت نوین .انتشارات جهاد دانشگاهی.
نام خانوادگی نام .سال .عنوان پایاننامه .مقطع پایاننامه ،دانشگاه ،شهر ،کشور.
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.

پایاننامه /رساله
مثال

مهرپرور محسن .13۳2 .مطالعۀ خصوصیات ریختشناسی ،بیماریزایی و تنوع ژنتیکی جدایههای
 Lecanicillium fungicolaعامل بیماری حباب خشک قارچ خوراکی دکمهای و امکان کنترل این
بیماری توسط چند ترکیب گیاهی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

عبدالهی عبدالوهاب .13۳1 .ارزیابی روشهای کشت مخلوط گندم و نخود با مدیریت نیتروژن
در شرایط کنترل و عدم کنترل علفهای هرز .رسالۀ دکتری .دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
فرمت

نام خانوادگی و نام برای همۀ نویسندگان .هر یک با کاما از دیگری جدا شود .سال .عنوان طرح
پژوهشی .محل انجام طرح .شمارۀ ثبت.

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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