
 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  ارشد و دكترينامه كارشناسيدستورالعمل نگارش پايان

  



  ١

  ارشد و دكتريكارشناسي 1نامهنگارش پايان دستورالعمل

  

خود  نامهپايان و نگارش ارائه شده در دانشگاه الزم است كه دانشجويان نكات زير را در تهيهي هانامهجهت هماهنگي پايان

  :رعايت كنند

  امه و ترتيب قرارگيري آنهانبخشهاي پايان - 1
  :نامه تهيه شده بايد حاوي بخشهاي زير با ترتيب ذكر شده باشدنپايا

  ا.. الرحمن الرحيم بسم هصفح •

  (طبق فرم پيوست)ت داورانانامه توسط هيپايان ارزيابي هصفح •

  ( مطابق فرم پيوست)عنوان  هصفح •

 (اختيارى)  تقديم •

 تقدير و تشكر  •

  در صورت لزوم)تقدير ازحمايت مالي (  •

  ) در يك صفحه فارسى (حداكثر  هچكيد •

  ها) فهرست مطالب (شامل عناوين اصلى و فرعى فصل •

  فهرست جدول ها (در صورت وجود)  •

 (در صورت وجود) هاشكلفهرست  •

  در صورت وجود)فهرست روابط رياضي ( •

  فهرست عالئم و اختصارات (در صورت وجود)  •

 :پايان نامه شاملهاي فصل •

  )مقدمه(  فصل اول -1

 فصل دوم (بررسي منابع علمي) -2

  فصل سوم (مواد و روشها) -3

  )نتايجفصل چهارم(  -4
 )بحثفصل پنجم ( -5

  نتيجه گيري كلي -6
 هاپيشنهاد -7

 .بنويسند فصلصورت يك بهدانشجويان مي توانند با نظر استاد راهنما بخش نتايج و بحث را * 

  ها (در صورت وجود) نويسپى •

  منابع فهرست  •

  صورت وجود) ها (در پيوست •

                                                           

  له دكتري نيز اطالق مي شود.در اين مجموعه كلمه پايان نامه به رسا 1



  ٢

   )در يك صفحه  چكيدة انگليسى (حداكثر •

 ( مطابق فرم پيوست)  صفحة عنوان انگليسى •

 نامه براي ارسال به پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايرانفرم دريافت پايان •



  

  نگارش  شيوه - 2

ي سليس و روان استفاده از كلمات و عبارتها در آن هاي امالئي بوده ونامه بايد فاقد غلطتمام قسمتهاي پايان

هاي انگليسي به (فرهنگ شودغير فارسي استفاده  هايهواژهاي فارسي به جاي هشود. همچنين سعي شود از واژ

 د).ند در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرنتوانجمهوري اسالمي ايران مي فارسي منتشر شده توسط فرهنگستان علوم

به عنوان مثال رعايت نكات  .ضروري است كامالً نيز ن نگارشييچنين قواعد آقواعد دستور زبان فارسي هم رعايت

  :زير الزامي است

و حرف بعدي همچنين  "ي"و ... بين حرف  "هاتازه"، "گرددمي"،  "شودمي"كلماتي مانند نوشتار در  •

مي "يا و  "ميشود"از نيم فاصله استفاده گردد و از نوشتن اين كلمات به صورت  "ه"بين دو حرف 

  خودداري شود. "شود

   ولي قبل از آنها نبايد فاصله باشد. شود. منظورفاصله  كاراكتر بعد از قرار دادن عالمت نقطه يا كاما يك •

  تر قرار داشته باشد. داخل مترنيم سانتيهر پاراگراف به اندازه شروع  •

از اجزاي  "اجزاء"جاي ثال: به . ماستفاده شود  "أ"و يا  "ي  "از حرف  "ء  "در نگارش به جاي عالمت  •

  استفاده شود. تأبه جاي هيئت از هي

جمع  "ها "شوند عالمت كلماتي كه فارسي آنها تلفظ انگليسي همان كلمه است زماني كه جمع بسته مي •

 هامثال ژن :شودبا يك نيم فاصله نوشته ميصورت جدا و به

  

  :ر رعايت گرددعالوه بر موارد ذكر شده در كل پايان نامه نكات زي

  

   مورد استفادهكاغذ  -1- 2

 مورد استفاده ابعاد كاغذ و تايپ گردد(بصورت تكرو) بايد روى كاغذ سفيد مرغوب  نامهپايانكليه قسمت هاى 

  )  باشد.4A(كاغذ  مترسانتي 0/21×  7/29

  

  بندى گذارى و حاشيهفاصله  -2- 2

 3مساوى  باالو . حاشية سمت راست باشدمي مترسانتي ونيم يكبرابر  نامهپايانسطرها در تمامى  هفاصل

 نامهپايانها بايد در سرتاسر اين حاشيه شود.يممنظور  مترسانتي 5/2پايين برابر و  سمت چپ و حاشية مترسانتي

تر از فضاى داخل حاشيه باشد، با ها بزرگيا جدول هاشكلرعايت شود. در صورتى كه در برخى موارد اندازة 

، حاشيه Landscape'و يا چاپ متن بصورت  (به صورت تاخورده) 3Aچك كردن آنها و يا با استفاده از كاغذ كو

  .گرددميرعايت 

  

 شماره گذارى صفحات و شماره گذاري عناوين متن اصلي -3- 2

..) و و . الـف،ب،جشوند مانند: ()  به حروف نوشته ميمقدمهتا اول  فهرست مطالبصفحات آغازين (از  شماره

گذارى شـوند. شـمارهگذارى ميبـا اعـداد شـمارهپس از آن تمامى صفحات متن اصلى كه از مقدمه شروع مى شود 

ات بعدي با عـدد در گردد. شمارة صفحها نيز ميهاى محتوى شكل، جدول، منابع، و پيوستصفحات شامل صفحه



  

پنهـان شـماره  داراينيـز صـفحة عنـوان) (هـر فصـل اولين صفحه  پايين صفحه بصورت وسط چين قرار مي گيرد.

  د.خواهد بو

شوند. به طورى كه شماره فصـل در سـمت گذارى ميها به عدد شمارهها و زيربخشدر داخل متن اصلي بخش

  است. 3از فصل  2از بخش  4بيان كننده زيربخش  4ـ 2ـ3شود. مثالً ميبعد از آن آورده  ،راست و شماره بخش

   هاشكلو   هاولجد  -4- 2

اى كه ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند، به گونــهها) و جدول(تصويرها، نمودارها، منحنى هاشكلتمامى 

 .شوندميها با لفظ شكل ناميده و منحنى نمودارها تصويرها، كپى تهيه شده از آنها از وضوح كافى برخوردار باشد.

، 2هاى فصل براى جدول ″مثال گذارى شوند.ر هر فصل شمارهد قرارگيريها بايد به ترتيب و جدول هاشكلتمامى 

و ... . عنوان جدول در باالى آن و عنوان شكل  1ـ3، جدول 3هاى فصل براى جدول و ... 2ـ2جدول  ،1ـ2جدول 

عنوان جدول يا شكل بايد كامال گويا بوده و خواننده بدون مراجعه به متن متوجه منظور . گرددميدر زير آن ذكر 

. گرددمي چنانچه جدول يا شكلى از مرجعى آورده شده است، مرجع در عنوان جدول يا شكل ذكرويسنده شود.ن

مثال : (برگرفته از اقدمي و  .ها، در متن ارجاع شده باشدو جدول هاشكل ههمچنين الزم است به كلي

  ) 1389همكاران،

  

  هانويسزير -5- 2

در  نويسزيرتوان به صورت ، توضيح را مى توضيح خاصى داشته باشدواژه نياز به  در صورتى كه يك عبارت يا

اى، كه به صورت كوچك در باال و سمت چپ واژه توسط شماره يا در اين صورت عبارت همان صفحه ارائه نمود.

نبايد  زير نويسمربوط به آن شماره ارائه مى شود. مطالب  توضيح نويسزيرآن چاپ مى شود، مشخص شده و در 

 نامهپايانها در آخر پى نويس بايد به بخش سطر است، چهاربيش از  زير نويسسه سطر بيشتر شود. چنانچه  از

  منتقل گردد. 

  
  ـ ذكر اعداد در متن 6- 2

 10هرگاه عدد كمتر از در مورد اعداد صحيحى كه در داخل متن نوشته مى شود (غير از جدول ها و نمودارها) 

باشد به صورت عدد نوشته مى  10و بزرگتر از  10؛ و هر گاه ، مثل چهار يا هفت با حروف نوشته مى شود باشد

در صورتي كه بعد ازعدد اگر شروع جمله با عدد است به صورت حروف نوشته خواهد شد. . 13يا  46شود، مثل 

داده ها دامنه براى مشخص كردن كيلوگرم .  8 واحدي نوشته مي شود آن عدد بصورت عددي نوشته مي شود مثل

، و 4/12راى مشخص كردن اعداد اعشارى از (/) استفاده مى شود مثل . ب18تا13استفاده مي شود مثل " تا"از كلمه 

 44ل امث .استفاده مى شوددر سمت چپ عدد از كلمه درصد  عالمت ً % ً بجاي چنانچه درصد مورد نياز است 

  .درصد

  

  ذكر اسامي علمي در متن -7- 2

بخش  دوشود. هر نام علمي از نامه به صورت التين نوشته ميموجودات زنده در متن پايانكليه اسامي علمي 

 مورب ( تشكيل شده است كه نام جنس و گونه به صورت (در اغلب موارد)لفمؤنام  بهمراهنام جنس ، نام گونه 



  

شود به نام علمي اشاره مي شود. در متن زماني كه براي اولين بارلف به صورت معمول نوشته ميؤو نام م )ايتاليك

شود و نيازي به ذكر شود ولي در دفعات بعد نام جنس به صورت مخفف نوشته مينام به صورت كامل آورده مي

   لف نيست.ؤنام م

 T.  aestivum در دفعات بعدي و .Triticum aestivum Lبراي بار نخست  )نام علمي گندم نان(مثال:  

  زير گونه قبل از نام مولف بصورت ايتاليك آورده مي شود. خواهد بود. در صورت لزوم اسم

  دهي منابع در متن نحوه ارجاع -8- 2

دهي منابع انگليسي و فارسي متفاوت بوده و به شرح در متن مراجع با نام و سال ذكر شود. در ضمن نحوه ارجاع

  زير است.

  :منابع فارسي

نام ابتدا و اگر تعداد افراد بيش از دو نفر باشد  شوددو ذكر  هرخانوادگي نامباشد دو نفر  تااگر تعداد افراد  

  ذكر شود." همكاران " وسپس كلمه  ذكر شده و خانوادگي نفر اول

  مثال:

  .......)  با كاربرد هورمون سيتوكنين در آزمايش خود نتيجه گرفت1389جعفري (

  ).1389هورمون سيتوكنين محرك رشد گياهي است (جعفري،

  داري.......) همبستگي مثبت و معني1388اوري (محمدي و ي

  ) اعالم كردند مهمترين علت كاهش فتوسنتز .....1387اصغري و همكاران (

  .)1382 ،و همكاران احمدياي است ( ..... يكي از عوامل مهم تعيين هدايت روزنه

اشند منابع را به ترتيب سال آنها شوند بيش از يك مورد بنكته: اگر مراجعي كه در آخر جمله يا داخل متن ذكر مي

  دهيم.قرار مي جديدبه  قديماز 

  اند كه ميزان عملكرد دانه ...) اشاره كرده1388) همچنين محمدي و اصالني (1385سليماني (

  )1388راهنما و همكاران،  و 1382 ،بر اثر تنش گرما است ( افتخاريكاهش توليد شير ... 

يا الف ، ب و.... آورده و a,bمولف چند منبع استفاده شود منابع به صورت .....  در صورتي كه در همان سال از يك

  مي شود.

  

  



  

  منابع انگليسي:

در مورد منابع انگليسي اگر نام شخص در متن جمله آورده شود نام شخص به صورت فارسي نوشته شده و سپس 

شود. ولي اگر نام نگليسي آورده ميصورت اها توضيح داده شد بهنويسدر پاورقي به صورتي كه در بخش زير

شود. نحوه آوردن اسامي مانند حالت گردد نام نويسنده به صورت انگليسي نوشته مينويسنده در انتهاي جمله ذكر 

  شود.آورده مي .et alقبل است با اين تفاوت كه به جاي كلمه همكاران اصطالح 

  ز را ......) مهمترين عامل كاهش كارايي فتوسنت2008(  2هاپكينز

  .(Clark, 1991)بر بودن ارزيابي عملكرد از ديگر مشكالت اين نوع آزمايشات است ... هزينه

  .(Lilley and Ludlow, 1996)هاي كنترل كننده آن هنوز مشخص نيست ... كه ژن

  .(Richards et al., 2009)يابد ... با بروز تنش كارايي آن كاهش مي

  استفاده مي شود. ;در انتهاي جمله از انگليسي ي متوالي در مورد جدا كردن رفرنس ها

  

  سيستم واحدها  -9- 2

استفاده از  مى باشد. در صورت) SI(نامه، سيستم بين المللى متريك سيستم واحدهاى مورد استفاده در پايان

 درج گردد. اورقيواحدهاى ديگر معادل متريك آن در پ

 

                                                           

٢Hopkins  



  

  فادههاي مورد استاندازه و نوع قلم -10- 2

و براي متون B lotus متون فارسيهاي انتخابي براي تايپ ها قلمجهت هماهنگي و يكنواخت شدن پايان نامه

  د.نجدول زير انتخاب شو هاي ذكر شده درو با اندازه Times New Romanانگليسي 

  نوع متن
  اندازه قلم

  انگليسي  فارسي

  Bold\16  سياه 18  هاها و نام فصلعنوان

  اي)شمارهتك هاي(عنوان هابخش

2-  
 Bold\14  سياه 16

  اي)شماره(عنوان دو هازيربخش

2-1  
 Bold\13  سياه 15

  اي و بيشترشمارهعنوان سه

2-1-2  
 Bold\12  سياه 14

 12  14  متن اصلي

 10  11  نويسزير

 single(  14  12( بصورت خذĤمنابع و م

 single(  14  12( بصورت چكيده

 10  12  هاها و شكللجدوو عنوان شماره 

  ها روابط رياضى و فرمول - 11- 2

گذارى آيند در داخل پرانتز به عدد شمارهها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبى كه در متن مىفرمول

  شود. طبق نمونه زير:مى فرمول بعد از آن آورده شماره و سمت راست طورى كه شماره فصل در. بهشوندمي

)1 - 5 (                                       F = ma                                                            

. بعد  توان قبل از آن و يا در كنار آن ذكر نمودمرجع هر رابطه را مياز فصل اول است .  5كننده رابطه كه بيان

در صورت تكرار فرمول  .شودتوضيح داده مىبه همراه ذكر آحاد فرمول در آن ستفاده هاى مورد ااز هر رابطه كميت

  به شماره رابطه ارجاع داده خواهد شد.

  

  



  

 و رساله  نامهپايانمشخصات جلد  -12- 2

  ميليمتر ، با روكش چرم مصنوعى (گالينگور) مى باشد. 3تا  2ـ جنس جلد از مقوا با ضخامت 

  . باشدمياز قطع كاغذ  بزرگتر مترسانتيـ قطع جلد نيم 

  . گرددميهاى روى جلد به صورت زركوب چاپ ـ نوشته

  .باشد 4و  1به صورت پيوست به ترتيب جلد  و پشت نامه بر رومشخصات پايانـ 

تمام عنوان در اين نامه بر روي كناره پايان نامه به صورت شكل زير درج گردد. درصورتي كه مشخصات پايان -

  .شودشود سپس سه نقطه گذاشته ميحد ممكن عنوان نوشته ميتا  قسمت جا نشد

  

  

  
  

  

  نامههاي پايانكلي در مورد محتويات و نحوه نگارش هريك از بخش اتاطالع - 3

پايان نامه شامل قسمتهاي زير است. توصيه مي شودتعداد صفحات هر پايان نامه كارشناسي ارشد حداكثر 

  ه باشد.صفح150صفحه و پايان نامه دكتري 100

   ا.. الرحمن الرحيم بسم هصفح  -1- 3

  اين صفحه به شكل ساده صفحه آرايي گردد و از به كار بردن كادر و تزئينات مختلف خودداري گردد.

  صفحه عنوان -2- 3

و تاريخ مشاور  و اساتيد راهنما ،خانوادگي نويسنده، نام دانشكده، نام و نامزنجانشامل آرم دانشگاه صفحه عنوان 

  )2. (طبق فرم پيوست شماره باشدمييا رساله  نامهپايانع از دفا

شود الزم است ضمن رسا بودن، مختصر ها در بانكهاي اطالعاتي ماشيني و دستي حفظ مينامهچون عناوين پايان

ده در داشته باشد و عنوان تصويب شده با عنوان درج شبيش از يك عنوان تواند رساله نمييا نامه د. يك پاياننباش

   نامه بايد عيناً يكي باشد.پايان

  تقديم و تقدير  اتصفح  -3- 3

  شود. جدا تهيه هر كدام از اين صفحات بايد در يك صفحه



  

  

  چكيده فارسي -3-4

  :ده باشد و در نگارش آن نكات زير رعايت گردبايد در يك صفحيا رساله نامه چكيده پايان

  يس و گويا استفاده نمود.در چكيده بايد از  كلمات و عبارتهاي سل -

بايد شامل هدف تحقيق ، روش كلي تحقيق، نامه گويا باشد وي و مستقل از متن پايانيتنهاچكيده بايد خود به -

در  .خودداري شوديا رساله نامه پايان هايها و شكلجدولدر آن از اشاره به نتايج مهم ونتيجه گيري كلي باشد و

  د.ابع خودداري گردچنين بايد از ذكر منچكيده هم

اني بوده و پيوستگي مطالب هاي اماليي ، نگارشي و دستور زبنامه بايد فاقد غلطچكيده مانند قسمتهاي ديگر پايان -

  رعايت شود. آن كامالً

  د.گرددر چكيده از ذكر تاريخچه، زمينه تحقيق ، پيشينه تحقيق و توصيف تكنيكهاي بديهي خودداري  -

جديد، همچنين نتايج و هاي هاي جديد، اصطالحات يا فرضيه بيشتر بر روي يافتهدر چكيده سعي شود  -

  .دگردتمركز پيشنهادات 

  .نامه ( مانند عنوان، نويسنده و...) خودداري شوددر چكيده بايد از درج مشخصات مربوط به پايان -

رساله  نامه ياپايان ت مهم موجود دردر انتهاي چكيده بايد كلمات كليدي آورده شود. كلمات كليدي راهنماي نكا -

بنابراين بايد تا حد  .دنگيرمورد استفاده قرار مييا رساله نامه بندي و جستجوي پايانبراي طبقه و همچنين هستند

در ضمن سعي شود از ممكن كلمات يا عباراتي انتخاب شوند كه ماهيت و محتوي كار را به وضوح روشن كند. 

  كلمه باشد. 7تعداد كلمات كليدي نبايد بيشتر از  استفاده نشود. اندكار رفتههبكلماتي كه در عنوان 

  هافهرست -5- 3

گيرند. در فهرست مطالب از چكيده قرار مي دبه ترتيب بع هاها و شكلجدولها، فهرست مطالب، عالئم و نشانه

ها، فهرست جدولمطالب همچنين  فهرستدر شود. ، چكيده و ...) ذكر نمي تشكر،تقديمعنوان ، صفحات قبلي (

عناوين ذكر شده در فهرست بايد عين عناوين در داخل  شود.و عالئم با ذكر شماره صفحه شروع نوشته مي هاشكل

د به صورت تيتري مجزا از نگيرنامه قرار ميضمائم كه به دنبال متن اصلي پايان فهرست منابع ومتن اصلي باشد. 

  د.نشونوشته مي فصول ديگر در فهرست مطالب

  

  مقدمه -6- 3

نامه است و هدف از نوشتن آن اين است كه براي خواننده مقدمه اولين بخش يا فصل از ساختار اصلي پايان

بخش مقدمه با ارائه سوابق، شواهد تحقيقي و  د.نمايبيان  را ساده اهميت و موضوع تحقيق روشن و بصورت

مورد نظر  اهدافخواننده را جهت داده و به سوي  دارم و هدف) به صورت منظنبعاطالعات موجود (با ذكر م

  كند.هدايت مي

  در انتهاي بخش مقدمه اهداف تحقيق ذكر مي گردد.

   بررسي منابع  -3-7



  

شود. در اين قسمت بايد از مورد موضوع تحقيق پرداخته ميانجام شده در  اتدر اين قسمت به بررسي مطالع

تواند در منابع ديگر به آن دسترسي داشته باشد ذكر كه خواننده به راحتي ميردي ااطاله كالم خودداري شود و مو

  د.شوجهت مطالعه بيشتر بسنده  نابعفقط به ذكر م در اين موارد د وننگرد

  

  

  ها مواد و روش -8- 3

 ي موردهاگردد. در اين قسمت بايد مواد و روشحل مسئله ذكر ميتحقيق يا  نامه روشدر اين قسمت از پايان

تصاوير، روشهاي نمونه گيري و تجزيه و تحليل شامل مواد ، دستگاهها ، تكنيك ها، صفات مورد ارزيابي ، ( استفاده

از ذكر الزم است  شده و با اين حالكامل و واضح شرح داده  به طورنرم افزارهاي مورد استفاده و .....)  ،آماري 

به طور كامل شرح  است الزم است كه ديدي در تحقيق استفاده شده. ولي اگر روش جگرددمطالب بديهي پرهيز 

   داده شود. 

  

  نتايج ، بحث  -9- 3

گيري خواهد بود. نتايج و بحث ) و نتيجههاي تحقيق، بحث مستدل (با ذكر منبعنتايج و بحث شامل درج يافته

يج و بحث نبايد داراي اطالعات مشابه يا در نتا هاها و شكلجدولجداگانه تدوين كرد. ترجيحا هم يا  توان بارا مي

   هاي جدول نبايد به صورت منحني يا نمودار تكرار شوند.تكراري باشند، داده

  

  گيري كلينتيجه -10- 3

   گيرد.در اين قسمت جمع بندي نهايي از كل نتايج به دست آمده صورت مي

 

   

  هاپيشنهاد -11- 3

بعدي را بر اساس اطالعات به دست آمده در تحقيق تحقيقات  خود جهت انجام هايدر اين بخش محقق پيشنهاد

  كند. خود ارائه مي

  

  فهرست منابع -11- 3

  (يا اولين نگارنده براي منابعي كه بيش از يك خانوادگي نگارندهروف الفباي ناممنابع مورد استفاده بر حسب ح

ين منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، شوند. چنانچه از يك نگارنده چندنگارنده دارند) زير هم آورده مي

اي چندين منبع خواهد بود. اگر از نگارندهقديم به جديد ها بر حسب سال انتشار، از ترتيب درج آن

در جلو سال انتشار از يكديگر يا الف ، ب ، ج و..... cو   a،bهمسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف 

االت منفرد و مشترك از يك نگارنده ارائه شود، ابتدا مقاالت منفرد و متمايز خواهند شد. در صورتي كه مق



  

نگارندگان  ترتيب حروف الفباي ناممقاالت مشترك بر اساس  .شودآورده مي هاي مشتركسپس مقاله

  شوند.بعدي مرتب مي

نتشار خانوادگي نگارنده، حرف اول اسم كوچك نگارنده، تاريخ ابه ترتيب ناممنفرد در مورد مقاله  

 مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاري يا كامل مجله، شماره جلد، و اولين و آخرين صفحه مقاله خواهد آمد.

حرف اول اسم كوچك  و اول خانوادگي نگارندهنام ابتدا اگر تعداد نگارندگان بيش از يك نفر باشد

حرف اول اسم كوچك نگارنده ن و بعد از آخانوادگي نگارنده دوم نامشود سپس ورده ميآاول  نگارنده

شود و اگر تعداد افراد بيش از دو نفر باشد اسامي بقيه افراد نيز مانند نگارنده دوم اضافه آورده ميدوم 

  شود.مي

خانوادگي و سپس حرف اول اسم كوچك نگارنده، تاريخ انتشار، عنوان در مورد كتاب به ترتيب نام 

ل انتشار و تعداد كل صفحات كتاب خواهد آمد. در مورد مقاله يا كامل كتاب، شماره جلد، نام ناشر، مح

خانوادگي و حرف اول اسم اولين نويسنده و هايي كه بيش از يك نفر نويسنده دارند به ترتيب نامكتاب

اي كه از شود. در مورد مقالهخانوادگي آن ها ذكر ميسپس اول اسم دومين و ... نويسنده و پس از آن نام

عه استخراج شده است، بعد از ذكر نام نگارنده(گان) و سال انتشار كتاب عنوان مقاله نوشته مييك مجمو

هاي آغاز و پايان آن قسمت با شماره صفحه "PP"يا  "ص"شود و پس از قرار دادن يك نقطه و حرف 

قطه، نام و گذاشتن دو ن "در"شود. سپس با نوشتن عبارت خط فاصله ميان اين دو، يك نقطه گذاشته مي

عنوان كتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ عبارت ويراستار(ان)در داخل پرانتز، ويراستار(ان) كتاب، 

 ".eds"يا  ".ed"بعد از نام ويراستاران نوشته شده و  "in" ،"در"خواهد آمد. در منابع مشابه خارجي به جاي 

  شود.آورده مي "editors"يا  "editor"مخفف 

و در مرجع خارجي  "نامبي"عي كه نويسنده آن مشخص نيست به جاي نام نگارنده كلمه در مورد مرج

  ذكر خواهد شد. "Anonymous"كلمه 

شود. سپس  ذكراصلي  نويسنده(گان)عي كه ترجمه باشند، در فهرست منابع بايستي ابتدا نام نابع يا منبم 

 ذكر شود و بعد از آن سپس نام مترجم (ين)و  :و بعد از آن عبارت ترجمه سال انتشار، عنوان كامل اثر

  شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد كل صفحات كتاب خواهد آمد.

در مورد مجالت بايد يا در تمام موارد نام كامل مجله عنوان گردد و  در نوشتن عنوان مجالت حتماً 

ز مخفف صحيح نام مجالت گردد. براي اطالع انيز مي تواند درج مخفف صحيح نام مجله انگليسي 

( در هر حال يكنواختي عنوان مجالت انگليسي بايد زير و يا سايتهاي مشابه استفاده كردتوان از سايت مي

  :حفظ گردد)
http://library.caltech.edu/reference/abbreviations  

  شود.پرداخته مي در اين زمينه در ادامه به ذكر مثالهاي مختلف

  

  هاي  علمي استانداردمقاالت در مجله
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