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ی تاوردهای علمرساله حاصل تحقیق و پژوهش خودم بوده و در مواردی که از دس نامه/این پایان (1

 داری را کامالً رعایت نموده وام، اصل امانتنامه و ...( استفاده کردهاله، پایاندیگران )اعم از کتاب، مق

 ام.دهمطابق مقررات، در متن ارجاع داده، و مشخصات آن را در فهرست منابع و مآخذ درج کر

 ها وانشگاهدلی، در سایر رساله قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصینامه/ مامی یا بخشی از این پایانت (2

 مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

ها یا لِ دادهز هر گونه جعارساله کامالً حاصل کار اینجانب بوده و نامه/ قاالت مستخرج از این پایانم (3

 ام.تغییر اطالعات پرهیز نموده

وده و نامه/ رساله در نشریات گوناگون خودداری نماز چاپ تکراری مقاالت مستخرج از این پایان (4

 م.نمایمی

ید تعلق به دانشگاه شهمآن و مالکیت  نامه/ رسالهپایانمعنوی مربوط به این  کلیۀ حقوق مادی و (5

، مندی و یا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیقشوم هرگونه بهرهمدنی آذربایجان بوده و متعهد می

( ز تحصیلااغت فر اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غیره )چه در دورۀ دانشجویی و چه بعد از

 با کسب اجازه از تیم استادان راهنما و مشاور و حوزۀ پژوهشی دانشگاه باشد.

 ه خواهمانشگادر صورت احراز و اثبات تخلف )در هر زمان( تابع نظر کمیتۀ بررسی تخلفات پژوهشی د (6

 گونه ادعایی نخواهم داشت.بود و هیچ
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  قرار داده شود. 



یا با هم در یک  به صورت مجزا این صفحات نیز در صورت تمایل
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 چکیده
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 مقدمه -1-1

ر سطح د آنهاسازی نگارش های دانشجویان و یکسانرساله /نامهپایانمنظور هماهنگی بیشتر بین  به

رای آن ب دستورالعمل و فرم تمپلت حاضر تنظیم و رعایت موارد ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

، بر اهرساله نامه/العمل نگارش پایان. نظارت بر اجرای صحیح و کامل دستوراستدانشجویان الزامی 

 هارساله نامه/نکه پایایدر صورت. استعهده استاد راهنما، گروه آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 شد. د، مجوز دفاع دانشجو صادر نخواهد نمغایر با دستورالعمل نگارش تهیه شده باش

ن حال در کرد، با ای تجویزتوان نمی یهای واحدها، مشخصات و ویژگیاگر چه برای همه نوشته

 . وندعایت شبه طور کامل ر عملذکر شده در این دستورال باید نکات و موارد کلی نامه/ رسالهپایانیک 

 نویسیساده -2-1

مالت ت مبهم، جعباراکار بردن ه از بو  باشدباید ساده، روان و در عین حال شیوا و رسا متن نوشته 

رعایت  نگارش است که. معیار برای زمینه، رعایت آئینپرهیز گردد متنپیچیده و کلمات نامأنوس در 

ی ها(افر)پاراگ بندها همچنین،نماید. فاخر بودن متن می قواعد و عالئم آن، کمک شایانی به سلیس و

یک بند نباید کمتر از  .دکنمیو خواننده را سردرگم  بودهکننده خسته طوالنی مانند جمالت طوالنی

 سطر باشد. 15تا  10از  ترسه یا چهار سطر یا بیش

 اختصار -3-1

ن آدر  و تکراری های غیرضروریبحث درج نامه در حد امکان، مختصر و مفید باشد و ازپایانمتن 

ش علمی ندارد، فاقد ارزتحقیق شود. نوشتن مطالب ارزشمندی که هیچ ربطی به موضوع  خودداری

ه نیز توج ها در بیان یک مطلب بوده و بایستی به این نکتهیک نوشته اصیل، فاقد تکرار عبارت است.

  گردد.
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 مقدمه -1-2

بسته به  که گرددارائه می رساله /نامههای پایاندر این فصل کلیاتی در خصوص محتوا و ساختار فصل

در هر حال، در  شود.تنظیم  فصل و یا بیشتر 4در تواند رساله می نامه/رشته و موضوع پایان ماهیت

دامه در اداشته باشد.  نامه باید الگوی مشابهیها با محتوی و چارچوب تحقیق مشابه ساختار پایانگروه

 شود:می ها پرداختهبه توضیح کلی مطالب هر یک از فصل

 )کلیات تحقیق( فصل اول ساختار 

یان ب، دمهمقبهتر است عناوین اصلی فصل اول به کلیات موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره دارد و 

شناسی و روش، تحقیقهای ها و فرضیهپرسش، اهداف تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، موضوع تحقیق

 را در بر داشته باشد. رساله نامه/ساختار پایانو  متدولوژی انجام تحقیق

 )مبانی و پیشینه تحقیق( ساختار فصل دوم 

ر ده مراجع کارهای انجام شده قبلی در زمینه تحقیق به همرا پیشینهو مبانی پژوهش در فصل دوم 

طالب شود. در صورت تنوع مآیند، ارائه مینیز می رساله نامه/پایانمتن، که در فهرست مراجع در انتها 

 صل بهترفاین  در پایان بسته به نوع تحقیق بهتر است مطالب متفاوت به صورت مجزا تیتربندی شوند.

تحقیق بندی کلی ار نتایج کارهای قبلی سایر محققین صورت گرفته و علت انجام است یک جمع

جا کیتواند با فصل اول ادغام شده و به صورت رشته می ماهیته این فصل بسته ب حاضر نوشته شود.

وشته نتحت عنوان فصل اول آورده شود که الزم است در این صورت پیشینه تحقیق در فصل اول 

 شود.

 شناسی و متدولوژی انجام تحقیق(ساختار فصل سوم )روش 

آماری  پردازی، جامعهبر اساس ماهیت تحقیق، باید نوع تحقیق، روش تحقیق، نوع داده ،فصلدر این 

گیری )با ذکر دلیل انتخاب روش(، های نمونهتحقیق )با منبع یا منابع به روز(، روش یا روش

 یایی)اعتبار( و پا ها، نوع تعیین رواییمتغیر)های( وابسته و متغیرهای مستقل، ابزار گردآوری داده

عرفی مر دقیق به طوافزارهای مورد استفاده )اعتماد( ابزار گردآوری، نوع آمار بکارگیری و همچنین نرم

 هتر استبخش ب اینمتدولوژی انجام کار نیز ارائه گردد. به طور کلی، در  فصلشوند. همچنین در این 

 د:نموارد زیر مشخص شو

  شوند؟گیری میازهمتغیرها )وابسته و مستقل( کدامند؟ چرا و چگونه اند (1
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 جامعه آماری چه افرادی هستند؟ چرا؟  (2

( استفاده هاچرا و چگونه از این روش )روششود با چه روشی؟ گیری چگونه انجام مینمونه (3

 رفت؟گشود؟ چه عملیات اجرایی صورت خواهد می

 گردد؟مین میشود؟ اعتبار و اعتماد چگونه تأها استفاده میآوری دادهبرای جمع هاییاز چه ابزار (4

های استفاده شده شود در این فصول مراجع مربوط به استانداردها و دستورالعملمیاکید توصیه 

های علوم انسانی( موضوعیت نداشته ها )به ویژه برخی رشتهاین فصل شاید در بعضی رشته قید گردد.

مواد و "ان عنوان فصل را توهای تجربی مینامه/ رسالهپایاندر توان آن را حذف نمود. باشد و می

  گذاری کرد.نام "هاروش

 ساختار فصل چهارم )نتایج تحقیق و تفسیر آنها( 

گردد ئه میج ارانتایج بدست آمده از کارهای انجام شده در تحقیق به همراه تفسیر نتای ،در این فصل

بدون  ئه شدهخواهد بود. نتایج ارا یک فصل و یا بیشترکه بسته به نوع تحقیق و رشته دانشجو در 

های این فصل و شکل هاجدولتفسیر آنها فاقد ارزش علمی بوده و صرفاً یک گزارش کار خواهد بود. 

فاوت با های علوم انسانی که ماهیت تحقیق متدر برخی رشتهدر فرمت مشابه تهیه شوند.  باید)فصول( 

 تواند متفاوت باشد. صل میباشد این فهای عددی میکارهای تجربی و تحلیل

 بندی کار انجام شده و پیشنهادات(ساختار فصل آخر )جمع 

کلی و  صورت ضمن ارائه کلیات کار انجام شده در حد چند پاراگراف، نتایج تحقیق به ،در این فصل

 تتحقیقا های وکاربرد آن در عمل ارائه گردد و از ذکر جزئیات خیلی ریز پرهیز شود. در ادامه کار

ده و شنجام ا. دقت شود که پیشنهادات از تحقیق تکمیل پژوهش حاضر پیشنهاد گردد مورد نیاز برای

 نتایج آن حاصل شده باشد و از ذکر جمالت کلی پرهیز کرد.

 دهی به منابع و مراجعارجاع 

بوط ل مرع و مراجع مطابق با دستورالعم، فهرست منابنامه/ رسالهپایانهای مختلف پس از نوشتن فصل

وط به گردد فرمت مراجع مطابق با دستورالعمل مرببه رشته تحصیلی دانشجو آورده شود. تأکید می

 های متداول جدداً خودداری شود.رشته محقق تهیه شود و از نوشتن به سایر شیوه

ها، شماره صفحه آن در ادامه شماره آید و برخالف پیوستها میفهرست مراجع، پیش از پیوست

  رساله خواهد بود./نامهمتن اصلی پایان هایصفحه
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 نگارش صحیح -1-3

 ،در این فصل مهمترین قواعد نگارشی است. بنابراین،ثر ؤنامه در فهم آسان منگارش صحیح یک پایان

سه توان در شود. این قواعد را میکه باید مورد توجه جدی نگارنده قرار گیرد، به اختصار بیان می

 بندی کرد: دسته گذاریرعایت قواعد نشانهو  رعایت امالی صحیح، نویسیفارسیمحور اصلی 

 نویسیفارسی 

به  ،طور مثالبه شود.فارسی از معادل فارسی آنها استفاده به جای کلمات غیر گرددسعی  به طور کلی

. همچنین کلمه استفاده گردد «همین دلیلبه»یا  «برای همین» از عباراتهتر است ب «لذا»کلمه  جای

در  .است «میکروپروسسور»تر از مناسب «پردازندهریز»و معادل فارسی  «پروسس»زیباتر از  «پردازش»

یا اصطالح و  واننده با معادل فارسی وجود داردچنانچه احتمال عدم آشنایی خ ،گونه موارداین

صورت پاورقی فارسی آن بهه فارسی، اصل غیرکلم محل استفاده ازتر است، در اولین فارسی معمولغیر

الی جمالت گنجانده شوند، از هر طرف یک فاصله ناچار باید کلمات انگلیسی در البهاگر به .آورده شود

از  نامه/ رسالهپایانچنانچه در  .نظر گرفته شود بین آنها و کلمات فارسی پیش و پس از آنها در

برای  .زم است در اولین استفاده، تفصیل آن در پاورقی آورده شوداستفاده شود، ال 1نویسیمختصر

از سیستم تعیین موقعیت فراگیر  توانمی نقلیهبرای تعیین موقعیت جغرافیایی یک وسیله مثال، 

(GPS)2  نموداستفاده. 

 رعایت امالی صحیح فارسی 

های در نوشته ،کند. همچنینکمک می نوشته تررعایت امالی صحیح فارسی به مطالعه و درک راحت

و  «اجزاء هواپیما» ،عنوان مثالبه .استفاده نشود «ء، أ، ؤ، ۀ، إ، ئ»مزه فارسی باید در حد امکان از ه

 صحیح هستند. «آیین نگارش»و  «اجزای هواپیما»ناصحیح، اما  «آئین نگارش»

 گذاریرعایت قواعد نشانه 

هایی است که خواندن و فهم درست یک جمله را ها و نشانهدن عالمتبرکارگذاری بهمنظور از نشانه

 کند.ممکن و آسان می

                                           
1. Abbreviation 

2. Global Positioning System 
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 شوند.های معمول و متداول در زبان فارسی و موارد کاربرد آنها به اختصار معرفی میدر ادامه نشانه

 ويرگول 

 رود:کار میکوتاه است و در موارد زیر به توقفویرگول نشانه ضرورت یک 

گول ودن ویر، یا نبمیان دو کلمه که احتمال داده شود خواننده آنها را با کسره اضافه بخوانددر الف( 

 موجب بروز اشتباه در خواندن جمله شود.

وضعیت  برای کنترل ،ود. مثالًشدر یک جمله آورده  عنوان توضیحلمه یا عبارتی بهدر موردی که کب( 

 د.های آیرودینامیکی استفاده کرتوان از بالکهستند، نمیکه در خارج از جو دلیل آنفضاپیماها، به

 های مختلف یک نشانی یا یک مرجعکردن بخشجداج( 

 یک فاصله الزم است. فقط پیش از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن

 نقطه 

اصله ف باید. پیش از نقطه نو الزم است در پایان جمله درج شود نقطه نشانه پایان یک جمله است

 نیست.  درستگذاشته شود و پس از آن یک فاصله الزم است و بیشتر از آن 

 نقطهدو 

 موارد کاربرد دونقطه عبارتند از:

 پیش از نقل قول مستقیمالف( 

 است.پیش از بیان تفصیل مطلبی که به اجمال به آن اشاره شدهب( 

 د.شوابرش آورده و نوشته میای که معنی آن در برپس از واژهج( 

 و ... «یعنی»کننده از قبیل پس از کلمات تفسیرد( 

 یک فاصله الزم است.فقط پیش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن 

 گيومه 

 ند از:هست موارد کاربرد گیومه عبارت



 

9 

 . آورد شود یمطلبیا وقتی که عین گفته یا نوشته کسی را در ضمن نوشته الف( 

از  صورت ممتازکلمات و اصطالحات علمی و یا هر کلمه و عبارتی که باید بهدر آغاز و پایان ب( 

 های دیگر نشان داده شود.قسمت

 در داخل متن. ها و ...ها، اشعار، روزنامهها، رسالهدر ذکر عنوان مقالهج( 

باشد. عبارت مربوطه داخل  Yagut 14باشد و فونت آن در داخل متن می «  »عالمت گیومه 

 شود.ذکر شده نوشته می عالمت

 نشانه پرسشی 

حیح از آن ص نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله الزم است و بیشتر «؟» نشانهپیش از 

 . باشدنمی

 خط تيره  

 موارد کاربرد خط تیره عبارتند از:

 های توضیحی، بدل، عطف بیان و ...کردن عبارتجداالف( 

 ها، اعداد و کلماتبین تاریخ «به»و  «تا»جای حرف اضافه بهب( 

 پرانتز  

 موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:

 .تر کالم بیاورندو وقتی که یک کلمه یا عبارت را برای توضیح بیش «یعنی»و  «یا»معنی بهالف( 

 های بیشتر )اطالعات تکمیلی( به خواننده عرضه کند.وقتی که نویسنده بخواهد آگاهیب( 

 ها و شواهد.در پایان مثال برای ذکر مرجعج( 

، لیکن بین کلمه یا عبارت داخل پرانتز و پرانتز باز و بسته نباید فاصله وجود داشته باشد نکته:

 .های بیرون پارانتز باز و بسته یک فاصله الزم استسمت
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 مقدمه  -1-4

وع ن ،هم باشد. همچنینمتن از کناره صفحات مشابه  حاشیهدر یک اندازه و باید تمامی صفحات نوشته 

شد. مشابه با های فارسی و التین و فاصله خطوط از همدیگر در سرتاسر نوشتهو اندازه آن برای نوشته قلم

 گردد.در ادامه جزئیات هر یک از موارد فوق ارائه می

 و حاشیه متن  اندازه صفحات -2-4

از  ن اسدتفاده وو بدد  نویسیبه صورت ساده، بدون سرفصل یا حاشیه، A4نوشته کاغذ  متنصفحات اصلی 

متدر  سانتی 3باال  از لبه ،مترسانتی 3چپ راست و سمت  هاینامه از لبهفاصله متن پایانکادر تایپ شود. 

  متر در نظر گرفته شود.سانتی 5/2پایین  از لبه و

افدزار  رمایدن مدورد در ند    .باشدمتر سانتی 2/1فاصله سطرها از یکدیگر  و مترسانتی 15 سطرطول هر 

word   از بخدشParagraph: Line spacing: Multiple: 1.2  چیدنش مدتن بده صدورت    م گدردد.  یتنظد 

Justify هایی از متن که در بخش از گذاشتن چارچوب و سایر تزئینات به دور متن خودداری شود. بوده و

 ( باشد.singleد فاصله خطوط ساده )گردشوند توصیه میدرپی نوشته مییهای پروابط ریاضی و فرمول

و با  شود به انتهای مطالب فصل قبل رفته، توصیه میWordافزار آغاز هر فصل جدید در نرم در

ید صل جد، صفحه آغازین فPage layout: Breaks-Pageیا  Insert: Page Breakاستفاده از گزینه 

ا گذاری متوقف و یگذاری بدون مشکل ادامه پیدا کند. در شرایطی که شمارهتعریف شود تا فرآیند شماره

. تمامی مناسب خواهد بود Page layout: next pageکند، استفاده از گزینه از ابجد به اعداد تغییر می

  است.در این فایل رعایت شدهذکر شده موارد 

 در. رددگشده و مطابق فرمت فایل حاضر تهیه  شروع هر فصل باید از خط هفتمتیتر اصلی  صفحه

وع نیر هر زپاراگراف آغازی )پاراگرافی که از . صفحه اول هر فصل از گذاشتن سطر خالی پرهیز شود

 با ها،ول بقیه پاراگرافو سطر ا بدون تورفتگیدار، همواره های شمارهشود( و پاراگرافعنوانی شروع می

 د.شومی عشرو تورفتگی مترسانتی 5/0

گذاری شود و این شمارهگذاری با عدد آغاز میمقدمه )اولین صفحه بعد از فهرست(، شماره از صفحه

در فصل دوم  "محتوی و متن"یابد. مطالب مرتبط با این صفحات در قالب تا انتهای مراجع ادامه می

 اند.نامه مورد بحث قرار گرفتههمین شیوه
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 ها)فونت( ع و اندازه قلمنو -3-4

 عناوین و متن اصلی 

ر ادامه و در نظر گرفته شده است به صورتی که در تمپلت د های فارسی و التینمتن قلم و اندازه نوع

  باشد و به هیچ عنوان تغییر داده نشود.شود توضیح داده می

فونت و سایز متناسب با هر از نامه/رساله، پایان های فارسیبخش برای متن(، 1-4جدول ) مطابق

و غیره  هاجدولالمقدور سعی شود از نوشته التین در داخل متن اصلی، حتیقسمت انتخاب شود. 

، از کلمه انگلیسی یا التین استفاده دهی، مانند ارجاعدر مواردی که در داخل متن فارسیخودداری شود. 

 التینهای اندازه قلم .استفاده گردد (1-4جدول )در  ارائه شده التینهای اندازه و سبک قلماز شود، می

در صورت نیاز، براساس استانداردهای  1استفاده از پاورقی باشد.شماره کوچکتر از فارسی می دومعموالً 

شماره کوچکتر از  3قلم مورد استفاده در پانویس )پاورقی(،  .2نامه مجاز استتهیه رساله/پایان نامهشیوه

برای پاورقی التین  Times New Roman 9برای پاورقی فارسی و B Nazanin 11 ت. قلم متن اصلی اس

 شود.توصیه می

 ها و روابط ریاضیفرمول 

تمامی نمادهای  . واز کارآیی خوبی برخوردار است Equation Editorبرای نوشتن روابط ریاضی، ابزار 

 گذاری مناسب مطابق با فصل استفاده شود.همچنین از شماره .استبینی شدهپیش آننیاز در مورد

(1-3 )         amF  

(2-3)         2cmE  
(3-3)          )sin(d)cos( xxx 

شود. پیروی می( 3-4)و  (2-4ها )جدولشده در ها از الگوی ارائهسبک و اندازه فرمول ،در تنظیم قلم

 هماهنگی دارد.  Wordافزار فرض نرماین الگو با تنظیمات پیش

                                           
1. FootNote 

(، به Web Layout، گزینه View، )منوی Wordشود خط جداکننده پانویس از متن، با استفاده از امکانات برنامه نین توصیه میچهم 2

در  cm1 شود فاصله پاورقی از لبه پائین صفحه، به صورت استاندارد برابر با حه تعبیه شود. توصیه میدر عرض صف صورت سرتاسری

( وارد شود. الزم به ذکر است در صورتی که مشکالتی در خصوص فاصله page setup/layout/header and footer) wordتنظیمات 

گزینه  viewدر منوی  footnoteاز مقدار استاندارد( بوجود بیاید، با بررسی مشخصات  گرفتن متن پاورقی از لبه پائینی صفحه )خارج

web layout   .و تنظیمات مرتبط با آن، امکان رفع این مشکالت وجود خواهد داشت 
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 نامه برای متن فارسیراهنمای حروفچینی پایان 

 انگلیسی اندازه نوع قلم نوع متن

 Times New Roman 12 معمولی 14 نازنینبی چکیده

 Times New Roman 16\Bold ضخیم 30 نازنینبی هاها و نام فصلعنوان

 Times New Roman 14\Bold ضخیم 16 نازنینبی ایشماره عنوان دو

 Times New Roman 12\Bold ضخیم 14 نازنینبی ایعنوان سه شماره

 Times New Roman 12\Bold ضخیم 14 نازنینبی ای و بیشترشمارهعنوان چهار

 Times New Roman 12 معمولی 14 نازنینبی متن اصلی

 Times New Roman 9 معمولی 11 نازنینبی پانویس

 Times New Roman 12 معمولی 14 نازنینبی فهرست مراجع

 Times New Roman 12 معمولی 14 نازنینبی چکیده

 Times New Roman 10\Bold ضخیم 12 نازنینبی هاها و شکلشماره و عنوان جدول

 Times New Roman 10 معمولی 12 نازنینبی ها توضیح و متن جدول

 Times New Roman 9 معمولی 11 نازنینبی هاها و شکلپانویس جدول

 Courier New 10 معمولی 14 نازنینبی نویسیتوضیحات کد برنامه

 Courier New 10 - - نویسیکد برنامه

 ها.قلم و سبک فرمول 

 مورد کاربرد سبک قلم مثال

 Times New Roman\Italic  Variable Variable 

 
Times New Roman\Italic  Function Function 

 Symbol\Italic L.C.Greek L.C.Greek 

 Symbol U.C.Greek U.C.Greek 

 Times New Roman\Bold Matrix-Vector Matrix-Vector 

 Times New Roman  Number Number 

 
Times New Roman  Text Text  

 
Times New Roman Text Constant Parameter 

 
Times New Roman Text Unit 

 

Symbol Text Math Operator 

 
Times New Roman Text Math Function 

x

)(xf





ubAx 

12

1if a

2cmE 

2m/N5

 xxd

)sin(x
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 ها.اندازه فرمول 

Size Position 

12pt Full 

7pt Subscript/Superscript 

5pt Sub-Subscript/Superscript 

18pt Symbol 

12pt Sub-Symbol 

 عناوین )تیترگذاری( -4-4

در شود. اند، مشخص میشده که با خط فاصله از یکدیگر جدا ،فصل با دو شماره های هریک از بخش هر

به ) تبخش مورد نظر اسگر شماره فصل و نشانبه ترتیب  و سمت چپد سمت راست اعدمتن فارسی، ا

دارای زیربخش باشد، شماره هر زیربخش، در ه هر بخش . در صورتی کنتایج( -1-4-4مثال، عنوان 

دد سمت عنشانه شماره فصل، و  چپعدد سمت در متن التین،  گیرد.سمت چپ عدد فوق قرار می

جام ها، که با حروف الفبا انگذاری پیوست، شماره بخش مورد نظر است. این موارد در شمارهراست

 آخر و عنوان زیربخش خط فاصله( بین spaceچنین، اعمال یک فاصله )شود نیز صادق است. هممی

 شود. توصیه می

ان، گاه پس از یک سرعنوپس از هر سرعنوان، الزم است که متنی هر چند مختصر نوشته شود. هیچ

حتوای مت که نباید بدون ظهور متن، سرعنوان داخلی شروع شود. در متن آغازین هر سرعنوان، الزم اس

 منظور ایجاد فضای ذهنی در خواننده، بیان شود. بهفصل یا بخش و دلیل وجود آنها، 

ی فاصله خدال  cm 5/0شود، از اول خط شروع شده و سایر بندها با بند اول که در زیر عنوان آورده می

نامده/  پایانگیری در مورد بندها و تنظیم آنها، یکی از ملزومات اصلی یک گزارش شوند، تصمیمشروع می

ی شدروع  ( براIndentationدهی )منظور انجام هوشمندانه این کار، از تعریف خودکار فاصلهاست. به رساله

نویسی فنی، روابط ریاضی است. عالوه بر این، با توجه به اینکه در گزارشبند جدید در الگو خودداری شده

پس از هر رابطه، بند جدید شود که دهی، باعث میدن فاصلهگیرد، خودکارشزیادی مورد استفاده قرار می

 باشد. نظر گرفته شود که وضعیت مطلوبی نمیدر
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 فواصل  -5-4

 .شودشاره میخیلی اوقات استفاده یا عدم استفاده از فاصله ضروری است که در ادامه به مواردی از آن ا

 «نگدارش اصدول  » ،عندوان مثدال  بده  .باشدمجاز نمیبین کلمات ( Spaceفاصله ) کبیش از ی گذاشتن

  .باشدمی ناصحیح «نگارش  اصول»صحیح، و 

خدط  ، شکل یا جددول پس از شماره  و هاجدولو  هالشکعنوان عناوین اصلی، پیش از  از و پس پیش

 . گردد.ها تعریف شده و به طور خودکار تنظیم میstyleداده نشود چرا که این فواصل در خالی قرار 

 له بین آنهانوشتن کلمات بدون گذاشتن فاص جدا -6-4

ود شد شدته  اجزای یک کلمه از یکدیگر جدا نوشته شوند، بدون آنکه بین آنها فاصدله گذا گاهی الزم است 

 <Ctrl+Shift+2>(. به این منظور بین دو بخش کلمه مورد نظر از «جدانوشتن»یا  «شودمی»)مثل کلمه 

فات استثنای ص تقریباً تمامی کلمات مرکب در زبان فارسی باید از هم جدا نوشته شوند؛ بهاستفاده کنید. 

  .«آنها»، «اینکه»و کلماتی نظیر  «دانشمند»و یا  «باغبان»، «عملگر»فاعلی مانند 

 هاجدولها و فهرست ، فهرست شکلمطالبفهرست  -7-4

هدا براسداس   ر فایل حاضر ساختار فهرسدت ای در فایل تعریف شود. دتواند با هر شیوهفهرست مطالب می

headingهدا تعریدف شدده   و شکل هاجدولچنین عناوین ها، و همها و زیرفصلهای مرتبط با عنوان فصل 

های Captionبراساس  هاجدولها و های شکلکه دانشجویان عالقمند به تعریف فهرستاست. در صورتی

اسدتفاده نمایندد. در    Reference/insert table of figuresتوانند از گزینه به کار رفته در فایل باشند، می

شده در فایل شده برای فونت انتخابی، باید سازگار با ساختار ارائههای تعریفنهایت، ساختار نهایی و قالب

 حاضر باشد. 

توانید بدا  ر حین تکمیل آن میداستفاده کنید، پس از اتمام یا  لهنامه/ رساپایاناگر از این الگو برای تهیه 

و  هدا جددول هرسدت  (. فupdate fieldروز کنید )توسدط گزینده   به کلیک روی فهرست فعلی، آن راراست

 باشد.شدن میروزهمین صورت قابل بهنیز به هاشکل
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  برگ سربرگ و ته  -8-4

سدربرگ و   .شدود برگ گفته مدی ترتیب سربرگ و تهشود، بهیهایی که در قسمت باال و پایین باز مبه قاب

از ایجداد هدر    سدربرگ  قسمتدر  .انتخاب کرد Insertتوان از منوی را می( Header and Footer)برگ ته

و معدادل   برگ، شماره صدفحه در تهگونه خط و افزودن مطالبی از قبیل عنوان فصل و غیره پرهیز گردد. 

 .و از ذکر مراجع خودداری شود شودنوشته میغیرمرسوم  کلماتاصطالحات و  التین برخی

 ها شکل ،ها، منحنیهاجدول -9-4

 داخلو در  شود گذاریشمارههمراه شماره فصل مربوطه به 1از شماره  هر فصل باید یهاشکلو  هاجدول

 بده  در مدتن بایدد   .رده شدود آو بندی که به آن شکل یا جدول ارجاع داده شده( یا نزدیک )بالفاصله متن

نام کمیت یا پدیده مورد مطالعه ها و شکل هاجدولدر عنوان  .شود داده ارجاع هاو شکل هاجدولتمامی 

-4)مشابه جدول  ذکر گردد هانآدر پایین  هادر باالی جدول و عنوان شکل هاجدولعنوان  .شودمیذکر 

آن در سدایت    Excelفایدل کده   ( بهدره گرفدت  1-4شدکل ) فرمدت  توان از برای مثال می. (1-4و شکل  1

انددازه   در صورت اسدتفاده از ایدن فایدل نمونده    تحصیالت تکمیلی به همراه این دستورالعمل آمده است. 

های نیدز در فرمدت اسدتاندارد مشدابه     شکل همچنین تمامیها و ضخامت خطوط تغییر داده نشود. فونت

افزارهای گرافیکی به صدورت )الدف(، )ب( و ... در یدک    ی در نرمهای چند قسمتی بایستتهیه شوند. شکل

 تهیه شوند. TIFFفایل ادغام شده و با کیفیت مناسب در فرمت 

های دو قسمتی در کنار همدیگر به صورت افقی، سه قسمتی در زیر هم بده صدورت   شود شکلتوصیه می

و دوتایی  cm 13های تکی ستونی، چهار قسمتی به صورت دو ردیف و دو ستون تهیه شوند. عرض شکل

 cm 11های سه قسدمتی در زیدر هدم حددود     و عرض شکل cm 14و چهارتایی کنار هم به صورت افقی 

 باشد. dpi 1200و  dpi 300ه ترتیب های رنگی و نمودارهای خطی بشد. کیفیت حداقل شکلبا

ها باید در شود. بنابراین شکلدادن شکل، در وسط یک بند خودداری باید توجه داشت که از قرار

بند، شده برای دهی بیانانتهای بند مربوطه آورده شود و حتما پس از شکل باید بند جدید و با فاصله

 شروع شود. 

گردد در بین یک بند، شکل و یا جدول قدرار نگیدرد. بدا ایدن     ، توصیه میمنظور زیبایی بیشتر متنبه     

فصدل، بندد پدس از آن بددون فاصدله      گرفتن شکل یا جدول در میان بندهای یدک سدر   وجود پس از قرار
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رد، پس از درج فرمول، بندد از ابتددای   گیگردد. چنانچه فرمولی در میان یک بند قرار میابتدایی آغاز می

 فاصله خالی نیست. cm 5/0 شود و نیازی بهخط آغاز می

ضخامت خطوط(  واین )به لحاظ اندازه و نوع فونت، فاصله نوشته  هاجدولاز فرمت  هاجدولدر تهیه 

 تعریف شود.( single) ساده های مندرج در جدولشود فاصله خطوط متنوصیه میتنوشته استفاده شود. 

 عنوان جدول. 

 روش )ثانیه( زمان (WU) کار

 ایچند شبکه 54 37/85

 

در متن به طور کلی براساس شماره فصل و شدمارنده ایدن    هاجدولها، نمودارها و گذاری شکلشماره

شوند که عبارت متناظر بدا  ها به نحوی تعریف میشود. در فایل حاضر این شمارهاجزاء در فصل انجام می

شدود. بده عندوان    ، شماره مربوطه در داخل پرانتز درج می"فاصلهخط "آنها در ابتدا آمده و سپس، با یک 

شدود ایدن سداختار در    شود. توصیه می( درج می1-4به صورت شکل ) چهارمفصل  نمونه، اولین شکل از

 تن رعایت شود.در مآنها دهی ، و هم در ارجاعهاجدولها، نمودارها و عناوین شکل

بداالی  محل آنها به ترتیب در خط و  وسط، در هاجدولها و شکلگذاری و توضیحات مربوط به شماره

، یک خط فاصدله از مدتن   هاجدولها و شکلشود. قبل و بعد از قرار گرفتن نوشته میو زیر شکل جدول 

ین خدط مدتن   و فاصله آن از آخدر  5ptاز آن برابر با  اصلی الزم است. فاصله لبه پائینی خط عنوان جدول

 است.اعمال شده "جدول"و  "شکل"تایل شود. این ویژگی در اسنظر گرفته می در 30ptباالئی برابر با 

گرفدت و   جدول نیاز به پانویس داشته باشد، این پانویس بالفاصله در ذیل جدول قدرار خواهدد  هرگاه 

ها نیز نباید از عدرض  گذاری پانویس متن است. طول سطر این پانویسگذاری آن مستقل از شمارهشماره

  و اندازه فونت آن یک اندازه از متن جدول کوچکتر باشد. جدول تجاوز کند

است که با اسدتفاده  تعریف شده هاجدولها، نمودارها و دهی خودکار برای شکلمارهدر فایل حاضر، ش

 است. صورت پذیرفته References/Captions/Insert Captionاز ابزار 
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تغییرمکان، )ج( تغییرات ظرفیت باربري  –تغییرمکان، )ب( روند تعیین نیرو  بر حسب)الف( تغییرات نیرو  
 .با قطر
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 هاها، روابط، مراجع و بخش، شکلهاجدولارجاع به  -10-4

خل پدارانتز و  شماره شکل و جدول در دا .نباید یک شکل یا جدول پیش از معرفی آن در متن ظاهر شود

 .ردبین شماره شکل )یا جدول( و کلمه پیش از آن )شکل یدا جددول( بایدد حتمدًا یدک فاصدله قدرار گید        

  .ناصحیح است« 1-4شکل»صحیح، و « (1-4)شکل »عنوان مثال به

 بدرای ارجداع بده    .ارجاع به روابط ریاضی همواره باید پس از درج خود آن روابط در متن صورت گیرد

 . شودروابط ریاضی از شماره آنها در داخل پرانتز استفاده می

ها و روابدط  ، برای نوشتن فرمولWord 2010, 2007افزارهای شود در صورت استفاده از نرمتوصیه می

ترتیدب مشدکلی در چیددمان    استفاده شود. بدین Insert / Object / Microsoft Equation 3.0از دستور 

( PDFهم خوردن نظم آنها در هنگام پرینت گرفتن )چه پرینت روی کاغذ و چده تهیده فایدل    روابط و به

ها، برای حفظ نظدم  رفتن فرمولبرای قرار گ خط بدون چنین، استفاده از جدولوجود نخواهد داشت. هم

 شود.چیدمان روابط توصیه می

هدای سدمت چدپ قدرار     هدای سدمت راسدت و روابدط در سدلول     در این روش، شماره روابط، در سلول

چدین  متر تورفتگی به صدورت راسدت  سانتی 5/0با  های دوم به بعد،ها با فرمت پاراگرافگیرند. شمارهمی

 گیرند. های سمت چپ، بدون تورفتگی و به صورت چپ چین قرار میو روابط، در سلول شوندنوشته می

اصدلی   نوشدته  انددازه شود ، توصیه میMicrosoft Equationبرای نوشتن روابط، در قسمت تنظیمات 

 شده، همخوانی داشته باشد.تعیین شود تا روابط با متن تهیه pt 10ها، و سایر نوشته pt 12برابر با 

 References/captions/Insertشدده در مدتن، از گزینده   گذاری خودکدار روابدط ارائده   به منظور شماره

caption برای درج روابط در این بخش تعریف شده که با  "فرمول"شود. در این مورد، عنوان استفاده می

 د. شون، تنها شماره روابط در فایل درج میExclude label from captionانتخاب گزینه 

 نکات دیگر -11-4

ها با حروف الفبا از هم نامه/رساله دارای چند پیوست باشد، این پیوستها: در صورتی که پایانپیوست (1

 شوند. جدا می

به صورت الفبائی، غیرفارسی به فارسی یا فارسی به غیرفارسی تنظیم در صورت لزوم، نامه: واژه (2

 شود.می
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 .این چکیده، ترجمه چکیده فارسی باشدشود چکیده انگلیسی و کلیدواژه: توصیه می (3

عنوان انگلیسی: مطالب آن همانند صفحه عنوان فارسی و تاریخ سال و ماه آن به میالدی قید  صفحه (4

 شود.می

 نامه/ رسالهپایانشمای ظاهری  -12-4

راهنمدای تددوین    به زبدان فارسدی و بدر اسداس آخدرین نسدخه دسدتورالعمل و        نامه/ رسالهپایاننگارش 

ها بایستی شبیه نامه دانشکدهظاهر فیزیکی پایان .تهیه شودهای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نامهپایان

رند  جلدد   ، و و )دورو(به صورت پشدت و ر  نامه/ رسالهپایانچاپ و صحافی هم باشند. برای این منظور، 

 های مختلف به شرح جدول زیر باشد:در دانشکدهکارشناسی ارشد و رساله دکترا  ی آنها درچاپ

 های مختلفبرای دانشکده نامه/ رسالهپایانرن  جلد  

 رن  نام دانشکده

 زرشکی ادبیات و علوم انسانی

 طوسی الهیات

 مشکی فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

 ایسرمه فنی و مهندسی

 سبز یشمی کشاورزی

 سبز یشمی علوم پایه

 ایقهوه علوم تربیتی و روانشناسی

 

همچنین، نظر بده  اشد. ب "زرکوب" به صورت نامه/ رسالهپایانجلد و پشت در روی  اطالعات مندرجضمناً 

کارشناسدی ارشدد بددون در     نامهپایانهای ها، تعداد صفحهنامه/ رسالهپایانمتن  اهمیت کیفیت و کمیت

های فندی و  صفحه و برای رشته 70های علوم انسانی از گرفتن فهرست مطالب و مراجع، برای رشتهنظر 

های دکتری حدداقل تعدداد   صفحه کمتر نباشد. برای رساله 60مهندسی، علوم پایه و فناوری اطالعات از 

ده بدرای رشدته   قل در نظر گرفته شد تواند از حداهای با نظر گروه آموزشی مربوطه بوده، لیکن نمیصفحه

  متناظر آن در کارشناسی ارشد کمتر باشد.
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 دهی در متن و فهرست پایانینحوه مرجع

 ذکدر ان تحصیالت تکمیلدی  دانشجوی نامه/ رسالهپایانکلیه منابعی که در متن پروپوزال و یا نسخه نهایی 

یدان فصدل   از پااین قسمت پدس  ، باید در متن و فهرست منابع با مشخصات کامل تنظیم شوند. شوندمی

دهدی  مرجدع  اسدتاندارد  سهدانشجویان باید از بین  آخر، از اول صفحه و با تیتر بدون شماره شروع گردد.

را بر آن اساس آماده  نامه/ رسالهپایان، یک روش را انتخاب و مراجع MLAو  دهیشماره ،(APAالفبایی )

 :باشد( می6-4جدول )های مختلف به شرح برای رشته شدهانتخابنمایند که روش 

های ها توسط دانشجویان گروهنامه/ رسالهپایان مراجع در متن طرح پیشنهادیدهی ارجاعهای روش 
 مختلف آموزشی 

 دهیروش انتخاب ارجاع نام گروه آموزشی دانشکده 

 APA هاهمه رشته الهیات و معارف اسالمی

 Bioscience بر اساس مجله هاهمه رشته کشاورزی

 ادبیات و علوم انسانی
 MLA زبان و ادبیات انگلیسی 

 APA ها بقیه رشته

 دهیشماره هاهمه رشته فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

 فنی و مهندسی 
 APA مهندسی عمران 

 دهیشماره هابقیه رشته

 علوم تربیتی و روانشناسی
 دهیشماره علوم ورزشی 

 APA هابقیه رشته

 علوم پایه 
 APA ریاضی 

 دهیشماره هابقیه رشته

 

دهی، فرمت نوشتار مراجع )اعدم از ترتیدب مشخصدات نویسدندگان، سدال      و شماره APAدر هر دو روش 

توسدط   شدده رائهامطابق دستورالعمل  ،انتشار، عنوان اثر، نام نشریه، شماره صفحات و ...( در لیست پایانی

 ا هدر گونده  باساتید و همکاران محترم از پیشنهاد تهیه لیست مراجع  خواهد بود؛ اداره تحصیالت تکمیلی

ت مندابع  همچنین الزم است کلیه منابع در مدتن و لیسد  . فرمت دیگر مد نظر گروه جداً خودداری نمایند

 چک شوند که تطابق الزم را با هم داشته باشند. 

 باشد. Capitalفقط حرف اول کلمه اول عنوان  عنوان مراجع در لیست پایانیها، در تمامی روشدر  -



 

22 

 ها باید در متن اصلی بدا ذکدر منبدع   ها و پیوستها، پانوشتها، فرمولها، جدولبه تمامی مراجع، شکل -

 ها اشاره شود.آن

بدا   شدده نقدل گیرد، شروع و پایان مطالب نبع عیناً مورد استفاده قرار میمهرگاه قسمتی از مطالب یک  -

 مشخص شود. "..."عالمت 

مختصر نوشته شود و یکندواختی در فرمدت مندابع     صورتبهنام کوچک محقق در لیست منابع بایستی  -

 حفظ شود.

 و ... استفاده شود.  endnoteدهی مانند افزارهای مرجعتوان از یکی از نرمدهی میدر مرجع -

های ر یک از روشدر لیست پایانی برای ه هاآنآوردن در ادامه، کلیات ارائه مراجع در داخل متن و نحوه 

 شود.های فارسی و انگلیسی ارائه میمختصر به همراه ذکر نمونه طوربهمذکور 

 

 APA( فرمت انواع مراجع به روش  روش اول

فارسدی و   صورتبه(، در داخل متن و فهرست مراجع، نحوه ارجاع مراجع فارسی APAدر روش الفبایی )

ورت فارسدی و  التین باشد و از نوشتن نام نویسندگان التین در داخل متن بده صد   صورتبهمراجع التین 

 نویس پرهیز گردد. پی صورتبهالتین آنها 

ال انتشدار( اسدت.   س)نام خانوادگی محقق،  صورتبهنحوه ارجاع به منابع در متن اصلی در پایان جمله  -

 سدال انتشدار(   )نام محقق اول و همکاران، صورتبهبیش از دو محقق باشند، نحوه ارجاع  کهیدرصورت

 توان شماره صفحه مرجع را نیز ذکر نمود. برای مثال، )نام خانوادگی محقدق، خواهد بود. همچنین می

ر های مذکور، بایستی در سرتاسد (. در صورت استفاده از هر یک از شیوه30 سال انتشار، شماره صفحه

ه شدکل  بمرجع جزو متن باشد و در انتهای جمله نباشد  کهیدرصورتمتن از یک فرمت استفاده شود. 

شود: نام خانوادگی محقق )سال انتشار( یا نام خدانوادگی محقدق )سدال انتشدار، شدماره      زیر نوشته می

 صفحه(.

پدور و  .. . یدا علدی  د کده .. ( دریافتند 13۹6پور و همکاران )اخل متن: علیای از مراجع فارسی در دنمونه -

 ( دریافتند که .... . 28، ص. 13۹6همکاران )

( و یدا پدارک و همکداران    Park et al., 2018التین در داخل متن: پارک و همکاران ) مرجعای از نمونه -
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(Park et al., 2018: 11     .) 

ام خدانوادگی  لیسدی بدر اسداس ند    در روش الفبایی، در لیست پایانی ابتدا منابع فارسی و بعد مندابع انگ  -

 نویسنده اول مرتب شوند.

 و پدیدآورنده منا ذکر نیست. صفحه شماره ذکر به نیازی شوندمی بازیابی اینترنت از که منابعی مورد در -

تداریخ   کده یدرصدورت (. 13۹1مانند: )وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  .کندیم کفایت اثر تاریخ انتشار

 م تحقیقدات و شدود. مانندد: )وزارت علدو   تا استفاده مدی انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی

 تا(.فناوری، بی

و "عبدارت   و از ذکرشدده باشدند، تنهدا ندام خدانوادگی نویسدنده اول       نفربیش از سه  مؤلفاناگر تعداد  -

 (.4۹، ص. 138۹شود. مانند: )مرادی و همکاران، استفاده می "همکاران

 ؛( از هدم جددا  )اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول  -

 (.86، ص. 1365؛ عابدی و همکاران، 3۹، ص. 138۹شوند. مانند: )مرادی، می

 هدا بدا  یگدر سدال  دشود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می -

 (.13۹7؛ 13۹2؛ 138۹ادی، شوند. مانند: )مرنقطه ویرگول از هم جدا می

شود و فقط ذکر نمی استناد درون متنی عنوانبهاند، مترجم هایی که به فارسی ترجمه شدهبرای کتاب -

، )ویکدری  د:نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشدور خواهدد آمدد. مانند    

 (.7۹، ص. 137۹

بارت عر گردد و از استناد شود، الزم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذک چند باراگر به یک منبع  -

 استفاده نشود. "همان"

شود، در فهرست منابع درج نخواهد مطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پست الکترونیکی مبادله می -

ی توسط سایر افراد هستند. برای این منظور تنها از ارجاع درون متنی ابیبازقابلریغشد؛ زیرا این منابع 

 M. Burton (personal ,( 13۹0، 2اله فتاحی )ارتباط شخصدی، آبدان   شود. مانند: رحمتاستفاده می

communication, August 1, 2009) 

داده شده است بایستی در  الزم به ذکر است مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع

نامده آورده شدود. در ایدن قسدمت اطالعدات بیشدتری مانندد ندام         فهرست منابع )مراجع( در انتهای پایان

شدود.  یا محدوده و دامنه صدفحات آورده مدی   URLنویسنده)ها(، سال انتشار منبع، عنوان کامل منبع و 
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آورده شود نوشدتن مشخصدات کامدل آنهدا     همچنین، اگر از یک نویسنده آثار متعددی در فهرست نهایی 

 ضروری است و از نوشتن اسامی آنها به صورت ///////////// پرهیز شود.

 به شرح زیر است: APAروش ر دپایانی  هایی از نحوه نوشتار مراجع در فهرستهنمون

 مقاالت مجالتالف( 

 -ره(، آغاز)شما ورهدجله، م ژورنال یا منام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. )سال انتشار(. عنوان مقاله، نا

 پایان.

 :مثال

(، 2) ۳۸ ،، مجله علمی سالمتیابی پزشکان مسجد سلیمانعطالتحلیل رفتار ا. (1378. )سامانیان، م

۹۹-100. 

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. 

 یالمللنیبدر کنفرانس داخلی یا  منتشرشدهمقاالت ب( 

، تاریخ ایتالیک ه صورتعنوان کنفرانس بنام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. )سال انتشار(. عنوان مقاله، 

 ایان.پ-برگزاری،  شهر محل برگزاری، کشور محل برگزاری، آغاز

 :مثال

 یهاسازه یلدر تحل یتقارن یهاگروه و گروه یهنظر یکاربردها (.1388، ع. )محمدیجهان ، ع. وکاوه

راز، الت، شی، مجموعه مقانعمرا یمهندس یالمللینکنگره ب ینهشتمیچیده، پ یهافضاکار با تقارن

 .25-18دانشگاه 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. 

 کتابج( 
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 با یک نویسنده( 1-ج

ار: نام هر محل انتش. شایتالیک صورتبهنام کتاب نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار(. 

 .انتشارات

 :مثال

 . تهران: انتشارات بال.توصیف آماری(. 1388کامکاری، کامبیز )

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( 2-ج

 :مثال

 .اپارچتهران:  ،درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه(. 13۹0) .و محمدی، م. رضایی، س .؛کوکبی، ا

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

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

Society. 

 شدهویرایش( ۳-ج

 :مثال

 . ویراست دوم. تهران: سمت.شناسی عمومیمرجع(. 1383. )1مرادی، ن. 

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

behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley. 

 مجموعه مقاالت( 4-ج

 :مثال

العابدینی (. جامعه اطالعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین1384نوروزی چاکلی، ع. ر. )

(. 121-153. ص)ص رسانی ایرانانجمن کتابداری و اطالعی هاشیهمامقاالت )ویراستار(، مجموعه 

 تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

 بدون نویسنده( 5-ج

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

 نامهپایاند( 

 هر، کشور.شنامه یا رساله، گروه، دانشکده، دانشگاه پایاننام خانوادگی، حرف اول نام. )سال(. عنوان 

 :مثال

سالمی، اروه معارف گ نامه کارشناسی ارشد،(. مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان، پایان1371) ع.ایزدپناه، 

 ، قم، ایران.دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

Muller, D.A. (2008). Designing Effective Multimedia for physics education, School of 

Physics, University of Sydney, Sydney, Australia. 

 هااستانداردها و دستورالعملذ( 

 :مثال

 نظدارت ریزی وبرنامده معاوندت، روسازی آسفالتی هایراه ایران نامهآیین(. 13۹0. )234 شمارهه نشری

 .جمهورسیرئ اهبدردیر

ASTM Standard D 854. (2002). Standard test methods for specific gravity of soil solids by 

water pycnometer, ASTM International, West Conshohocken, PA. 

 گزارش تحقیقاتیر( 

هر، شحقیق، تتحقیقاتی، نام مؤسسه انجام دهنده نام خانوادگی، حرف اول نام. )سال(. عنوان گزارش 

 کشور.

 :مثال

ی، بتن هایشده با کالفرمحصو یآجر یوارهاید ایرفتار لرزه یلتحل(. 138۹یزی، م. )عموزاده تبر

 ، تهران، ایران.مدرس یتدانشگاه ترب ،ستیزطیمحدانشکده مهندسی عمران و 

 منابعالمعارف در نامه و دائرهارجاع فرهنگز( 

ه ترتیب تاب بکها نام سرپرست آورده شده و سپس بقیه اطالعات ضروری، همانند المعارفدر ارجاع دائره

 .آیدمی

 :مثال
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 المعارف بزرگچاپ دوم، مرکز دائره ،المعارف بزرگ اسالمیدائره .(1377) .و همکاران.ک. بجنوردی، س

 ، ایران.تهران، اسالمی

Greenbaum, T.L. (1998). The handbook for focus group research, 2nd edn., Sage 

Publications, Thousand Oaks, CA. 

 

 دهی فرمت انواع مراجع به شیوه شماره( روش دوم

. اگر با اختصاص یک عددد بده   شوندشان عددگذاری میب قرارگیریاین شیوه استنادها بر اساس ترتیدر 

عددد   استناد شود، در صورت استفاده مجدد از همان منبع بدرای اسدتنادهای متعاقدب، از همدان    منبعی 

 شود.استفاده می

اده ارجاع د ی که از یک منبع اخذ شده، در داخل براکت با شماره به منبعاجملهدر این روش در  -

( گذارینهنشا عالمت شود. دقت نمایید براکت باید در داخل جمله بوده و نقطه پایان جمله )یا هرمی

 .]1[گیرد پس از ارجاع قرار می

 شود.تمامی ارجاعات به یک منبع در کل متن، فقط با یک شماره یکسان ارجاع داده می -

ک ها در داخل یه آنبه چند منبع ارجاع داده شود، شمار زمانهم صورتبهالزم باشد  کهیهنگام -

بین  خط منها ها پشت سر هم باشد، از یکشماره آن شود و اگرو با کاما جدا می قرارگرفتهبراکت 

 [1-5[ یا ]5، 3، 1شود. مانند ]شماره اول و آخری استفاده می

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

یا  نام نویسنده اول صورت، ابتدا شماره ارجاع، حرفی بهطورکلبهترتیب نوشتن مشخصات هر منبع  -

 ر.ال انتشادر انتها س واریب، شماره ویرایش آن، محل انتشار یا ناشر  صورتبهنویسندگان، عنوان منبع 

 به شرح زیر است: دهیروش شماره پایانی به فهرستهایی از نحوه نوشتار مراجع در نمونه

 مقاالت مجالتالف( 

ز دیگری اا کاما ب که هر یک ،نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا برای همه نویسندگان:  [شماره مرجع]

پ ، محل چاشماره صفحات ه،جلیا مدوره شماره  یا کنفرانس، مجله ، نام"عنوان مقاله"جدا شود. 

 سال انتشار.مجله یا برگزاری کنفرانس، 

 مثال:
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مجله  ،"موزانآمدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش " ن. بنی اسدی، [10]

 .1383، ۹6-65، صفحات 34شناسی و علوم تربیتی، شماره روان

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. 

 مقاله از مجله الکترونیکیب( 

 یگری جدااما از دهر یک با ک. نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا برای همه نویسندگان:  [شماره مرجع]

سال  وو ماه  روز ،دوره )جلد(: شماره صفحات. [اینترنت]شود. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله 

 .[روز ماه و سال استناد به آن]انتشار 

 :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]. 

 یالمللنیب در کنفرانس داخلی یا منتشرشدهمقاالت ج( 

 وانعن" .یبترت نیهمرای همه نویسندگان به ب .نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا  [شماره مرجع]

-آغاز صفحات .کشور، تاریخ برگزاری کنفرانس، صص هر محل کنفرانس،. شنام کنفرانس. "مقاله

 پایان.

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

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

 کتابد( 

 با یک نویسنده( 1-د

رای بکتاب.  کامل عنوان .نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا  همه نویسندگان: برای [شماره مرجع]

 تشار.ان تاریخمحل انتشار: ناشر؛  مترجم نام خانوادگی، نام. شماره جلد. شماره ویرایش.

 :مثال

 .1364ی، شیراز، اپوستهی هاساختمانم. فرشاد،  [1]

[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. 

 و بیشتر دو نویسندهبا ( 2-د

 یگری جدااما از دیک با ک هر. نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا برای همه نویسندگان:  [شماره مرجع]

 .شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار

 :مثال

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

Technology. Cincinnati: South-Western/Thomson Learning, 2004.                                    
 شدهویرایش( ۳-د

 :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( 4-د

[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. 

ن، لمی ایراعدارک م. بابایی، نشر الکترونیکی، ویراسته علی حسین قاسمی. تهران: مرکز اطالعات و م [1]

1382.http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm   [۹/5/1385]دسترسی در 
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 نامهپایانذ( 

، ، گروه تحصیلینامهانیپامقطع  ،"نامهانیپاعنوان " .،نام خانوادگی .اول نام حرفنام و یا  [شماره مرجع] 

 .دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، سال

 :مثال

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

Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. 
 گزارش تحقیقاتیر( 

ری جدا ما از دیگهر یک با کا .نام خانوادگی .،نام حرف اولنام و یا : مجریانبرای همه  [شماره مرجع] 

 ح، تاریخ انجام، محل انجام طردهندهسفارششماره ثبت، نام کامل  ،"طرح پژوهشیعنوان "شود. 

 .طرح

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

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

 

 Bioscience تبر اساس قالب مجالروش سوم( فرمت انواع مراجع 

 داخل متن:در 

 Johnson) ( یا13۹8)موسوی  به عنوان مثالنوشته شود:  به صورت )نویسنده تاریخ(دهی منبع -

2019 .) 

، 1۹۹۹)نویسنده به صورت  قدیم به جدیدتاریخ  بخش ازبیش از یک منبع برای یک  ذکربرای  -

( یا  13۹8، 13۹6، موسوی 13۹5عنوان مثال )تبریزی به. مانند گردداستفاده  (2001 ،2000نویسنده 

(Perry 2000, 2001, Jones 1999). 

ن مثال شود. به عنوا نویسنده دوم تاریخ( استفاده و دو نویسنده از الگوی )نویسنده اول برای منابع با  -

 .(Grubben and Denton 2004( یا )13۹5)سلیمی و مرتضوی 

شود. ستفاده ( ایختار بیش از دو نویسنده از الگوی )نام فامیلی اولین نویسنده و همکارانبرای منابع  -

 (.Jones et al. 2020( یا )13۹8)محسنی و همکاران  عنوان مثالبه

 :منابع فهرست در بخش
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ا از اهش خطشود برای کهای ذکر شده در پایین انجام شود )توصیه مینگارش منابع بر اساس نمونه -

 استفاده شود(. Bioscienceو فرمت  EndNoteافزار نرم

ی منابعی با بیش از وشته شود. براننفر نباشد باید  10نام تمام نویسندگان مقاله در صورتی که بیش از  -

ع فارسی رای منابب و همکارانو سایر نویسندگان با عبارت نوشته شده نویسنده، نام اولین نویسنده  10

 شود.برای منابع انگلیسی نوشته  .et alیا و 

 درباید تند نتمامی منابع داخل متن باید در فهرست منابع ذکر شود و منابعی که در داخل متن نیس -

 فهرست منابع قید شوند.

الفبا  حروف سازی منابع به ترتیبدر ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی نوشته شده و مرتب -

 انجام شود.

 ست:به شرح زیر ا Bioscience بر اساس مجالتیست پایانی لهایی از نحوه نوشتار مراجع در نمونه -

 شده چاپمقاالت الف( 

 در مجالت( 1-الف

، ان مقالهعنو ال.س با کاما از دیگری جدا شود. هر یک ،حرف اول نام نام خانوادگیبرای همه نویسندگان: 

 شماره صفحات. ه )شماره(:جلمدوره شماره  ،مجله نام

 :مثال

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

organs. Quarterly Review of Biology 59: 387–415. 

ی گرهماتد ریشهاثر بازدارندگی عصاره گیاهی آویشن شیرازی و چویل بر ن. 13۹2غزلباش ن، عبدالهی م. 

 2۹ نات گیاهان دارویی و معطر ایراپژوهشی تحقیق-فصلنامۀ علمی. فرنگی در شرایط گلخانهگوجه

(4 :)842-853 . 

 ( مقاله آنالین2-الف

 :مثال

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

https://www.the-scientist.com/news/designing-science-by-politics-53262
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 ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه. 13۹8صفایی ل، زینلی ح،  افیونی د. 

(Foeniculum vulgare Mill )35. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران در شرایط تنش شوری :

 (13۹8. ) مرداد و شهریور 3

 یالمللنیبا در کنفرانس داخلی ی منتشرشدهمقاالت ب( 

 ؛ام کنفرانسن. مقاله عنوانسال.  .ترتیب نیهمرای همه نویسندگان به ب .اول نام حرف نام خانوادگی

 کشور. هر محل کنفرانس،ش تاریخ برگزاری کنفرانس،

 :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. 

( با علفهای Brassica napusا )ارزیابی توانایی رقابت ارقام اصالح شده کلز. 13۹1پور م. بهپور م، ابولی

 ، دانشگاه شیراز، ایران.13۹1شهریور  4-7ران؛ هرز. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ای

 کتابج( 

 عداد نویسنده( کتاب کامل با هر ت1-ج

 :مثال

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

 . گیاهان دارویی ایران. انتشارات آییژ. 13۹3کیانمهر ه. 

 فصل کتاب( 2-ج

Southwood TRE. 1981. Bionomic strategies and population parameters. Pages 30–52 in 

May RM, ed. Theoretical Ecology. Sinauer. 

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. 

حسینی م، در کوچکی ع، خواجه 31۹-288نژادی گیاهی. صفحات و به بیوتکنولوژی. 13۹1باقری ع. 

 لفین. زراعت نوین. انتشارات جهاد دانشگاهی )دانشگاه فردوسی مشهد(.ؤم

http://ijmapr.areeo.ac.ir/article_119627.html
http://ijmapr.areeo.ac.ir/article_119627.html
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 .، دانشگاه، شهر، کشورنامهانیپامقطع  .نامهانیپا عنوان. سال. حرف اول نام نام خانوادگی

 :مثال

Bhan S. 1997. Growth of Grass Shrimp in a Contaminated and Uncontaminated Site. 
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Dynamics of Perennial Plants. PhD dissertation. University of Wales, Bangor, United 

Kingdom. 

های شناسی، بیماریزایی و تنوع ژنتیکی جدایه. مطالعه خصوصیات ریخت13۹0م.  مهرپرور

Lecanicillium fungicola  ن ای و امکان کنترل ایخوراکی دکمهعامل بیماری حباب خشک قارچ

 هران.نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تبیماری توسط چند ترکیب گیاهی. پایان

 ویط کنترل های کشت مخلوط گندم و نخود با مدیریت نیتروژن در شرا. ارزیابی روش13۹1عبدالهی ع. 

 تبریز، ایران.های هرز. رساله دکتری. دانشگاه تبریز، عدم کنترل علف

 

 گزارش علمیذ( 

 حرطعنوان  سال. هر یک با کاما از دیگری جدا شود. .برای همه نویسندگان حرف اول نامو  نام خانوادگی

 .، شماره ثبتمحل انجام طرح 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. 

 MLAفرمت انواع مراجع به روش  ( روش چهارم

ی کده از آن  اصدفحه نام خانوادگی نویسدنده و شدماره    است یکافی تنها متندروندر این روش در حالت 

 را در داخل پرانتز بیاورید. مثال: دیاکردهاستفاده 

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). 
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ام و نویسدنده  ند شود: ) ندام خدانوادگی،   دهی میدر متن مرجع صورتنیبداگر دو و یا سه نویسنده باشد 

 بعد(. مثال:

(Rabkin, Greenberg, and Olander vii) 

پس کنیم. ساده میاستف "و همکاران"خانوادگی نویسنده اول و از اگر بیش از سه نویسنده باشد، تنها نام 
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       مثال:ذکر شود.  مورداستفادهصفحات  کافی است که شماره
Tannen has argued this point (178-85). 

 ل:د. مثاشوندهی و در خارج از پرانتز بدون فاصله استفاده میکاما بعد از مرجع نقطه یا -

In his Autobiography, Benjamin Franklin states that he prepared a list of thirteen virtues 

(135-37). 
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pattern of usage." Procedia-Social and Behavioral Sciences 83 (2013): 44-46. 
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 .1۹7۹انتشارات مرگانسر، 

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

CT, 1977. Hartford: merganser press, 1979. 
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