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 بخش اول

 نگارش

 مقدمه -1

، یتی ویژژه بروژوردار اسژت و در وا ژ دوره کارشناسی ارشد، از اهمنامه به عنوان حاصل فعالیت علمی و پژوهشی پایان

هژا  تحیژیال  مالک و معیار سنجش کیفیت و کمیت کار تحقیقاتی دانژش پژوهژان و سژعل علمژی و تحقیقژاتی دوره

 د. رودانشگاه به شمار میتکمیلی 

و  وضژو م   یژ پیشینه  مه از  بیل معالعهناها  انجام پایانکه اولین گامبه دلیل این ،دوره کارشناسی ارشد سمینار

ا  اسژت. دارا  اهمیژت ویژژه ،گیرددر آن صور  می گیر  مقدماتیتا رسیدن به نتیجهها  تحقیقاتی بروی از گام انجام

 ا  معلژو نامژهی  پروپزال  ابل  بول را فراهم آورده و منجژر بژه انجژام پایژان  در وا   ی  سمینار موفق، زمینه ارائه

 وواهد شد.

گزارش  ساز آمادهبرا   بررسی مناب  موجود براساسمنعبق با استانداردها  جهانی  راهنما  حاضر به عنوان الگویی

 هایی متناسب با ارزش این دوره از نظر شکل و محتوا تهیه گردیده است. نامهسمینار و پایان

ی کارشناسی ارشداهداف سمینار و پایان نامه -2

جستجو  معالب علمی، یژافتن   کارشناسی ارشد، آشنایی دانشجویان با نحوه  در دوره نامهو پایان سمینارهدف اصلی 

باشد که در نهایت، گزارش نهایی به ... می ی  موضو  واص، بررسی انتقاد  مقاال  علمی و  مقاال  و مراج  درباره

  نویسژی فنژی و همینژین ارائژهگژزارش  رعایژت شژیوهشود. صور  کتبی تهیه و موضو  به صور  شفاهی ارائه می

نامژه پایژانسژمینار و  آیژد دررعایت نکا  و موارد  که در پژی مژی. استف مهم این دوره شفاهی مناسب از دیگر اهدا

در گژزارش  طبیعتژاً،  سژاز  و ...به نتژای  عژدد ، شژبیه ها  مربوطعنوان مثال فیلهب ،الزامی است اما بعضی از فیول

 سمینار  ابل طرح نیست.

  ضوابط کلی نگارش گزارش سمینار و پایان نامه -3

 در تهیه و تدوین گزارش سمینار و پایان نامه، نکا  زیر باید رعایت شود:

 معالب متفر ه اجتنا  شود.ارچو  موضو  تحقیق باشد و از ارائههفقط در چ  معالب  
 تفکی  شوند.  نظر محتوا کامالًا  مرزبند  شوند که معالب از ها به گونهفیل 

 باشد نتیجه گیر در صور  نیاز، در انتها  فیل  هر فیل حاو  مقدمه و.  

 دهژی ایژن ها  مربوط به نگارش فنی و ارجا در نگارش و تنظیم گزارش سمینار و پایان نامه، موارد ذکرشده در بخش

راهنما رعایت شود. 
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نامهپایان ساختار کلی -4  

 ها در دانشکده مهندسی عمران باید به ترتیب و شرح زیر تنظیم شود:پایان نامه

 نامه   عنوان رو  جلد پایانصفحه 

 پایان نامه   عنوان داولصفحه  

 نام وداوند متعال )اوتیار (صفحه   

  ) تقدیم )اوتیار 

  ) دردانی )اوتیار  

 صحت و اصالت نتای    یهییدأصفحه ت
 ن  داوراأ  هیییدیهأ  تصفحه 

 چکیدهصفحه   

 فهرست معالب 

 )فهرست جداول )در صور  وجود 

 ها )در صور  وجود(فهرست نمودارها و شکل
  (به نظر استاد راهنما با توجه)عالئم فهرست 

 ها متن اصلی شامل فیل 

   مناب  و مراج 

 ها پیوست
 چکیده انگلیسی
 نامه به انگلیسیصفحه عنوان داول جلد پایان
   به انگلیسی نامهجلد پایانصفحه عنوان رو 

 پایان نامهروی جلد  عنوان یصفحه -1-4

 شامل عناوین زیر است:  صفحه رو  جلد 

 نام و آرم دانشگاه صنعتی سجاد 

  نام دانشکده 

 نامهعنوان پایان 

  نام دانشجو 

  ماه و سال دفا
 ًنامه، با حروف کوچ  و سال دفا عنوان پایان بر رو  شیرازه )ععف(، صرفا بژا  لژمB Zar  بژه صژور   ،14انژدازه

کو  شود. ر می نقرهچهار
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 کو  شود.ا  باشد و عناوین ذکر شده در باال، بر رو  آن نقرهنامه سورمهرنگ جلد پایان
 ها  آن طالکو  باشد.برا  سمینار رنگ جلد زرشکی و نوشته



 نامهپایان ی عنوان داخلصفحه -2-4

 باشد:وشامل عناوین زیر میمشابه رو  جلد است،  با کمی تفاو  نامه این صفحهدر گزارش پایان
  نام و آرم دانشگاه 

  نام دانشکده 

  نامهپایانعنوان
  ر رشته مهندسی عمران گرایش .... ارشد ددرج این جمله: پایان نامه برا  دریافت درجه کارشناسی 

  نام دانشجو 

 علمی(نام استاد یا استادان راهنما )فقط با ذکر درجه   

 ماه و سال ارائه

 صحت و اصالت نتایج ی یهییدأی تصفحه -3-4

  نیست.نسخه بردار  حاصل زحما  وود اوست و  نامه، کامالًکند که نتای  پایاندر این صفحه، دانشجو گواهی می

 ت داوران أی هیییدیهأت یصفحه -4-4

  أصفحه به نام و مشخیا  و امضژا  هیژ  داوران ، مجوز  برا  کسب مدرک توسط دانشجوست، این أ  هیییدیهأت

  داوران اوتیاص دارد.

  چکیده -5-4

  فقط شامل ارائهها  تحقیق است. چکیده شرح مختیرموضو ، اهمیت موضو ، روش تحقیق، نتای  و یافته ،چکیده

ها  تحقیق را به سهولت درک کند. در متن ، هدف و یافتهها  اصلی تحقیق است تا وواننده در کوتاهترین زمانیافته

 ، از ارجا  به مناب  و اشاره به جداول و نمودارها اجتنا  شود.چکیده

 محتوا  چکیده پایان نامه به ترتیب شامل موارد زیر است: 

 ر به اهمیت موضو  تحقیق ا  مختیاشاره
  ذکر روش تحقیق 

 ها  آن ها  اصلی و نهایی تحقیق و نوآور ا  مختیر به یافتهاشاره
 کلمه باشد.تا هشت تواند کلید  می ها واژهتعداد  ها  کلید :واژه
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6-4   صفحات فهرست 

  فهرست مطالب 

 شود. روف ضخیم از عناوین فرعی مشخص میعناوین اصلی با ح 

 عناوین فرعی حداکثر به صور  شماره  z-y-x   ( ذکر شژوند.9-5-3)مانندx   فیژل، شژماره  y عنژوان شژماره  

  عناوین فرعی تژ  ر مژی باشژدی زیژرا افژزایش   عنوان فرعی است. باید سعی شود شمارهزیر مجموعه z فرعی و

 سازد.       ها، درک ارتباط بین معالب را مشکل میر م

  تژر از عنژوان اصژلی و   چهژار حژرف داوژلیه سمت راست هرسعر، عناوین فرعی به اندازهالیاصلی از منتهعناوین

 .  شودتر از عنوان اصلی نوشته می  هشت حرف داولتر به اندازهعناوین فرعی

 شود. درج میسرصفحه الیه سمت چپ هی  صفحه نیز در منتشماره

 ها فهرست نمودارها و شکل 

   آن درج می شود.عنوان و صفحه   نمودار یا شکل وبا درج شماره هانمودارها و شکلفهرست 

 هاولفهرست جد 

 شود.می ها ارائهانه بعد از فهرست نمودارها و شکل، جداگبه صورتی که برا  نمودارها شرح داده شد فهرست جداول 

  عالئمفهرست

 .شودگرفته شده است، در این فهرست توضیل داده میتمام عالئمی که در روابط موجود در متن به کار 

 متن اصلی  -7-4

و در مورد ویرایش و مسائل فنی مربوط به آن، در ادامه به طژور  ارائه شده است  بالًضوابط حاکم بر نگارش متن اصلی  

 مفیل توضیل داده وواهد شد.

 نامه های گزارش سمینار و پایانفصل

 جزئیا  تغییرا   .تواند تغییر یابدپیشنهاد شده است که با نظر اساتید راهنما می نامهپایانها  در این راهنما، فیل

 ها  بعد  ذکر گردیده است.پیشنهاد  در  سمت

 مقدمه  فصل اول:  -1-7-4

کژه بژه ترتیژب  ا  کوتاه به روش و مراحل تحقیق اسژتموضو  تحقیق و اهمیت آن با اشارهکامل هدف از مقدمه، شرح 

 شامل موارد زیر است:

 ها  تحقیقاتی انجام یافته جهت تبیین بهتر نیاز به تحقیق.تشریل مسأله و ابعاد اهمیت موضو  و بیان گستره فعالیت 

 ها یا فرضیا  معرح در تحقیق پرسشو یل انجام تحقیق   دالارائه
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 مورد ، ار ، طراحی، معالعهایشگاهی، آمذکر نو  یا انوا  روش تحقیق که مورد استفاده  رار گرفته استی مانند آزم  

 .افزار نویسی، تجزیه و تحلیل ریاضی، فیزیکی یا تجربینرم

 ساوتار گزارش تشریل یا تبیینجهت  هامعرفی مختیر فیل

 تحقیق  یمروری بر پیشینه فصل دوم:  -2-7-4

تحقیقاتی زوایا  مبهم ها  تحقیقا  دیگر محققان و تعیین و شناسایی بند  یافتهطبقه و بررسی ،هدف از این فیل

 به ترتیب شامل موارد زیر است: محتوا  این فیل است. 

   تعاریف، اصول و مبانی نظر
   اویر همراه با ذکر مراج   ها   نتای  به دست آمده توسط دیگر محققان در سالارائه  موضو : پیشینهمرور  بر
  تحقیق در این گزارش  ه  پیش رو و انتخا  محدودها  تازهمعرفی افق 

 :ضوابط حاکم بر این فیل عبارتند از
 مشخص و ارائه شود. بهتر است معالب به صور  موضوعی و ، تفاو  یا تعابق بین نتای  محققانهر گونه تضاد ،

 ا  در  البی مناسب مانند جدول آورده شود. مقایسه

  معالب گسسته و پراکنده اجتنا  شده از مناب  معتبر، ارتباط و انسجام بر رار شود و از ارائهبین معالب استخراج  

شود. 
 کار گرفته شده در تحقیقا   بلی، مشخص شود. ها  تحقیق بهروش 

 تحقیق است، باید در جهت موضو  تحقیق و برگرفته از مرور   ها کاستی  گیر  آور فیل که مشخص کنندهنتیجه

 باشد.    موضو یشینهپبر

  .تمام معالب به طور مستقیم از مناب  معتبر استخراج و از هر گونه اظهار نظر شخیی غیر تحلیلی اجتنا  شود 

  کار گرفته شده در تحقیقهای بهمبانی روش فصل سوم :  -3-7-4

مژوارد  ی  یا ترکیبی از تواند شامل، که میدلیل یا دالیل انتخا  روشو  روش تحقیقمبانی ، شرح کامل فیلهدف این 

 زیر باشد:

   روش اعتبارسنجی. توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه روش تحلیلی یا مدلسازی:

بردار ، تشریل مبانی ها، روش نمونه  نمونهتوصیف ابزارها  گردآور  اطالعا  کمی و کیفی، اندازه روش آماری:

  روش اعتبارسنجی. روش آمار و ارائه

توصیف کامل محل و موضو  معالعه، علت انتخا  مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی  رار  موردی: یمطالعه روش

   روش اعتبار سنجی. شوند و ارائهداده می

   روش اعتبارسنجی.توصیف کامل برنامه نویسی، مبانی برنامه و ارائه :یافزارروش نرم

ها  دریافتی.  برداشت از پاسخها در میدان عمل و نحوهنگی دستیابی به دادهچگو روش میدانی:
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ها   ساوت نمونه ها، شرح آزمایش  آزمایشگاهی شامل مواد میرفی و نحوهتوصیف کامل برنامه روش آزمایشگاهی:

شژرح دسژتگاه ،کالیبره کژردن  ه و د ت و نحوهها  مورد استفادها و دستگاهساز  آزمایش  تنظیم و آمادهشامل نحوه

  روش اعتبارسنجی. ساوته شده )در صور  ساوت( و ارائه

  در فصل قبلکارگیری روش ذکر شده بررسی موضوع خاص تحقیق با به فصل چهارم: -4-7-4

و  ها  بکارگرفته شده دسته بند تواند به صور  تفکیکی یا ترکیبی از روشمعالعاتی است که میشامل  هااین فیل

گردد.ها  این بخش با صالحدید استاد راهنما تعیین میارائه گردد. تعداد فیل

 هاتولید داده
 هاها و تحلیل و تفسیر آنارتباط بین داده
  تفاو ، تضاد یا تعابق بین نتای  تحقیق با نتای  دیگر محققان
  تفسیر و تحلیل نتای  بر مبنا  نتای  علمی استخراج شده از تحقیق و یا استناد به تحقیقا  دیگران 

 ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. ا توجه به راهنما  کلی نگارش فیل  نتای  بارائهر د 

 ها در ارائه گردد و فقط نمونه پیوست الب در ا ها زیاد باشد، بهتر است به صور  نمودار یدر صورتی که حجم داده

 د. نمتن آورده شو

 : جمع بندی و پیشنهادها پایانیفصل  -5-7-4

 به ترتیب شامل موارد زیر است:و محتوا  آن  ها  تحقیق جار  استا  از یافته  والصهارائههدف از این فیل 

 ها و دست آوردها  تحقیق جار . ا  از تمام یافتهوالصهجمع بندی: 

 . ارائه شدهها  یافته با استناد به نوآور  تحقیقنوآوری: 

 ویژه برا  تکمیل معالعا  این تحقیقعناوین و موضوعا  پیشنهاد  پیشنهادها: 

 ضوابط حاکم بر این فیل عبارتند از: 

  انجام تحقیق باشد جمالی بر مراحلشامل مرور  اکوتاه این فیل می تواند حاو  ی  مقدمه. 

 بند  شود و هر پاراگراف به ی  موضو  مستقل اوتیاص یابد. معالب پاراگراف 

 مورد نتای  ووددار  شودبسنده شود و ازتعمیم بیآوردها ها و دست  یافتهفقط به ارائه . 

 جداول و نمودارها اجتنا  شود. از ارائه   

منابع و مراجع  -8-4

شود. چگونگی ارجا  بژه مراجژ  در سمینار یا پایان نامه، ارائه می اصلی، مراج  استفاده شده در گزارشپس از اتمام متن 

 ارائه شده است.ها  بعد  سمتمتن و در فهرست مناب ، در 
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 هاپیوست -9-4

  ئیا  برنامژهها، جزها، نقشهها که با شماره از نظر موضوعی تفکی  می شوند، شامل شرح کامل یا اثبا  فرمولپیوست

هایی ازنتای  آمار  است.ها، جزئیا  نتای  آزمایشگاهی و نمونهکامپیوتر ، عکس

ویرایش و مسائل فنی -5  

 قواعد دستوری  -1-5

 ها معابق  واعد دستور زبان فارسی تنظیم شوند. جمله 

 ها  طوالنی ووددار  شود.    جملههر جمله حداکثر دووط باشد و از ارائه 

  ها باید مجهول باشدجملهافعال.

 قالب بندی متن  -2-5

 لوتوس برا  حروف فارسی، از  لم B Lotus)    بژه منظژور متژوازن سژاز  ابعژاد  التینو برا  حروف  13با اندازه

 . استفاده شود 12  با اندازه Times New Romanحروف از  لم 

    متن از  لم تیتر ترو فرعی فرعی، اصلی عناوینشماره فیل، براB Titr)  12و 14، 16 ،20 به ترتیب با انژدازه هژا 

 .استفاده شود (Bold)و به صور  سیاه ضخیم 

 متر باشد. سانتی 1/1 و انگلیسی بین وعوط در متن فارسی  فاصله 

 استفاده شود.  12  کال از  لم مشابه متن با اندازهبرا  عناوین جداول و اش 

  ، ا  اجتنا  شودپاراگراف ت  جمله  از ارائهو  بند  شودپاراگرافمتن بر اساس موضو.
  دباشپشت سفید بوده و  هر فیل، فرد و بدون سرصفحه و شماره عنوان  صفحه و معابق نمونه بژه همژراه فهرسژت

باید توجه داشت کژه صژفحه عنژوان    فرد باشد.هر فیل نیز صفحه متن  تهیه شود و اولین صفحهآن فیل معالب 

.آیندمیشمار هر فیل و صفحه سفید پشت آن در شمارش صفحا  به
  سه فاصله باشد.بین اعداد تیترها تا عنوان تیتر
 سه فاصله باشد.ها تا توضیل آنها بین شماره شکل
 باید  ،ها  غیر از اول هر عنوانپاراگرافcm5/0 .شکل بژدون و  توجه شود که متن بعد از جدول، نمودار داول بروند

تورفتگی باشد.
  فاصله همه تیترهاsingle باشد.
 صفرها  متن اصلی از باال و پایین   بین پاراگراففاصله ( پوینتpt ) .تعیین شود
 10عنوان  هاآن  بل از عناوین با متن  فاصله ( پوینتpt و ) 6ها آن بعد ازبا متن ( پوینتpt .باشد ) 

 10ها ها با متن  بل از آنعناوین جدول  اصلهف ( پوینتpt) 6 ،آیژدو با جدول که بعد از آن مژی ( پوینژتpt.باشژد ) 

باشد. (ptپوینت ) 10ها ها با متن بعد از آنجدول  اصلهف
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 10ها ها با متن  بل از آنشکل  اصلهف ( پوینتpt) 6شود، و با عنوان شکل که زیر آن نوشته می ( پوینژتpt.باشژد ) 

 باشد. (ptپوینت ) 10ها ها با متن بعد از آنعنوان شکل  اصلهف

 افژزار با توجه به اینکه تنظیما  و نو   لژم در نرمMicroSoft word ها  مختلژف تفژاو  دارد، اکیژدا در سیسژتم

شود ویراستار  فایل مورد نظر، فقط بر رو  ی  سیستم انجژام شژود و بژرا  پرینژت آن، فایژل در همژان پیشنهاد می

تبدیل شود و در سیستم دیگر  پرینت شود. pdfسیستم به 
 افژزار ویراسژتیار اسژتفاده رایشی ماننژد نرمها  ویافزارها از نرمگذار شود جهت اصالحا  امالیی و عالمتتوصیه می

شود.
 متژر باشژد.سژانتی 5/2و سایر جها   3بیور  دو رو چاپ شود و حاشیه ها   سمت ععف  نهایی متن بژرا  ایژن

یژا   Actual sizeو باز کردن فایل آن، در هنگژام انجژام دسژتور پرینژت، گزینژه  pdfمنظور پس از گرفتن وروجی 

ها درست پرینت شود.تخا  گردد تا اندازه حاشیهها  مشابه انگزینه

 سرصفحه -3-5

 باشند.صفحه میصفحا  فهرست فا د سر
 متر باشد.سانتی 5/1  سرصفحه از باال  هر صفحه فاصله
   گیرد.متن اصلی، نام فیل در سمت راست سرصفحه و شماره صفحه در سمت چپ  رار  فرددر صفحا
   گیرد.متن اصلی، نام فیل در سمت چپ سرصفحه و شماره صفحه در سمت راست  رار  زوجدر صفحا
  درج شود. 12   لم سر صفحه و شماره صفحه مشابه متن و اندازه
 هژژا  گیژژرد کژژه تژژا حاشژژیهزیژژر عنژژوان و شژژماره صژژفحه یژژ  وژژط )معژژابق نمونژژه موجژژود در سژژایت(  ژژرار مژژی

کنژد. توجژه شژود معالژب داوژل صژفحه اعژم از مژتن، جژدول، مژیمشخص شده در  الب بنژد  مژتن امتژداد پیژدا 

تر شوند.نمودار و شکل نباید از وط فوق به لبه صفحه نزدی 

  پاورقی -4-5

 ترجیحا ترجمه شوند و اصل نام در پاور ی آورده شود. ها  وارجینام
   فارسژی کلمژا  انگلیسژی ی کژه معژادلدر صژورت لیانگلیسی در متن ووددار  گردد و کلما سعی شود از آوردن ،

 در پاور ی ارائه گردد.  ،معادل انگلیسی واژه یا عبار  بود،وس أننام

  گژذار  در بژاال  حژروف، اصژل در متن استفاده شود، با شژمارهدر موارد  که الزم است از حروف اوتیار انگلیسی

 . گرددبار  انگلیسی، در پاور ی ارائه کلمه یا ع

   در صژفحا  بعژد   در صور  تکژرار .ردانگلیسی در پاور ی، برا  اولین بار ضرور  داآوردن اصل کلمه یا عبار

 نیاز  به پاور ی نیست.

 برا  انگلیسی استفاده شود.  9برا  فارسی و  10  برا  پاور ی از  لم استفاده شده در متن با اندازه 
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 .پاور ی فارسی از سمت راست و پاور ی انگلیسی از سمت چپ درج شود
 پوینت 6ه بین متن پاور ی تا وط جدا کننده پاور ی از متن اصلی فاصل (pt ).باشد 

  هاشکلو هاولجد -5-5

 گذار   باید معابق با الگو  باید دارا  شماره باشند و شماره هانمودارها و جدولyy-xx  .انجژام شژودxx  شژماره  

 باشد. یا نمودارها )به صور  مستقل( می هادولترتیب ج  شماره yyفیل و 

  ،کژه نمژودار بژیش از مشخص باشند و در صورتی محورها  افقی و عمود  باید کامالًعنوان و واحدها  در نمودارها

ها  مختلف از یکدیگر متمایز شوند. چنین نمودار  حتمژا نیژاز بژه ، ترجیحا با استفاده از رنگباشد داشته   منحنیی

 دارد.راهنما نیز 

 شژماره ، درج شود. جدول12با  لم مشابه متن و با اندازه  در باال  آنها و عنوان نمودارها در زیر آنها هاولعنوان جد-

 2 ( به صور  نمونه ارائه شده است. 3-4)، 4از فیل  3  شماره ( و نمودار2-5) ،5از فیل 

 داول پرانتز بیاید.  هاشکلو  هاول  جدشماره 

   واضل باشد.  استفاده از عکس در متن، تیویر باید کامالًدر صور 

  ًو نمودارها ووددار  شود هاولدرج اعداد و کلما  انگلیسی در جداز ترجیحا. 
 باشد. 12ها  داول جداول حداکثر فونت نوشته  

  هاابطهر -6-5

  و تمام اعداد و مقادیر مندرج در متن باید معابق با سیستم  هارابعهواحدSI که از سیسژتمی در موارد واص ارائه شود-

 ارائه شود.     بلیابعهدر زیر ر SI، معادل آن باید در سیستم شودها  دیگر استفاده می

 هژا بایژد معژابق بژا الگژو گذار  شود. شماره فرمولو نمودارها باید شماره هاولنند جدنیز ما هارابعه yy-xx  انجژام  

ترتیب فرمول در فیل مربوطه باشد.   شماره yyفیل و  شمارهxx  شود.
 شده، درج گردد.الیه سمت راست وعی که رابعه در آن نوشتهها باید در منتهیشماره رابعه 

 ها از نمادها  متعارف استفاده شود. برا  درج واحدها باید از نمادها  استاندارد و برا  درج فرمول 

  نخستین بار که در متن استفاده می شود، تعریف شود.  رابعهاجزا  هر 

 یکنواوت باشدباید در تمام متن هارابعه  نگارش شیوه ،.
 ها از فونت  لم رابعهTimes New Roman   و از نوItalic .باشد 
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 شماره گذاری صفحات  -7-5

   شوندگذار  نمیشماره ،و چکیده صفحا  اوتیار ، نامهعنوان پایانصفحا . 

 در وسط و پایین صفحهبه ترتیب حروف الفبا  فارسی ،عنوان فیل اول    فهرست معالب تا صفحهاز صفحه ، 

 . شودگذار  میشماره

 شودگذار  مینامه با اعداد شماره  پایانتا آورین صفحهعنوان فیل اول   از صفحه .
  ،در  زوجصفحا    شمارهو در سمت چپ سر صفحه  فرد صفحا   شمارهباید توجه داشت که در متن اصلی

گیرد. رار می سر صفحه راستسمت 

 قالب بندی مراجع -8-5

 .مراج  مانند متن اصلی دار  سر صفحه و شماره صفحه باشند
  پوینت 6فاصله هر مرج  از مرج  زیرین (pt ) باشد. صفرو از مرج  باالیی 

ی فهرست منابع روش های ارجاع به منابع در متن و ارائه -6 

  منابعی که در متن از آنها استفاده شده است، در فهرست مناب  و مراج  الزامی است. در اغلب موارد، فهرسژت ذکر کلیه

گردد. ارائه می نامه و بعد از اتمام فیل آورمناب  و مراج  در انتها  پایان

 ارجاع به منابع در متن  -1-6

 : زیر باید به منب  مورد نظر ارجا  داده شودنامه، در موارد در متن پایان

 لف و یا در پایان جمله، به منب  اشاره شود. ؤبالفاصله بعد از اشاره به نام م در ابتدا  متن و 

  .در انتها  پاراگراف به منب  مورد نظر اشاره گردد 

  ا  مبنی بژر اسژتفاده ازآن منبژ  آورد و توان در ابتدا جملهمنب  در بیش از ی  پاراگراف، می در صور  استفاده از ی

   معلب، مربوط به آن منب  است. نشان داده شود که ادامه (:) دونقعهسپس به منب  اشاره کرد و با  رار دادن 

 از مرجعی اوذ شده باشد.  که عیناً هاولها ، نمودارها و جددر پایان عنوان شکل 

  رار داده شود. ( "  ")در صورتی که متنی بدون تغییر از منبعی نقل شود، باید در داول عالمت نقل  ول  

  فهرسژت منژاب  وجژود دارد کژه در نامژه و ارائژهاشاره به مراج  در متن پایان  استاندارد جهت به طور کلی، دو شیوه

 شود. کروشه ] [ استفاده میه مسلسل داول   اول از نام نویسنده و سال و در شیوه دوم از شمارشیوه

 ارجاع به منابع بر مبنای نام نویسنده و سال  -1-1-6

شود، از نام وانوادگی نویسنده کار برده مینامه بیشتر بهنگارش پایانتر است و در در این فرمت که از جهت بررسی ساده

-  اول به صور  الفبایی مرتب مژینام وانوادگی نویسندهشود و فهرست مناب  نیز بر حسب و سال، در متن استفاده می

 گردند. گردد. در این حالت در فهرست مناب ، نخست مناب  فارسی و سپس مناب  انگلیسی معرفی می
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 گردد: لف باشد، درمتن به ترتیب زیر بیان میؤی که مرج  دارا  ی ، دو یا چند مدر صورت

 (.1381 ی،بی)گالر مورد این موضو  اشاره شده است د 

 ( 1386، هاشمیو  باجیتحلیلی در مورد این موضو  انجام شده است.) 

  ،(.1382مدلی در این حوزه ارائه شده است )کریمی و همکاران

 باشد.(نامه می)این روش پیشنهاد شیوهارجاع به منابع بر مبنای شماره مسلسل  -2-1-6

شود. به هر منب  به ترتیب استفاده از آن در مژتن، شژماره مسلسژل استفاده میدهی به مناب  در این فرمت، ازسیستم شماره

  فارسژی شود. در این فرمت، فهرست منابارجا  در متن، از شماره منب  در داول کروشه ] [ استفاده می داده و در هنگام 

فهرسژت منژاب  نیژز شژماره مراجژ   و در شونددهی میو به ترتیب ارائه در متن، شماره شوندو انگلیسی از هم جدا نمی

  گیرد.داول کروشه  رار می

 ها  زیر باشد: تواند به صور   ارجا  به مناب  در متن بر مبنا  شماره مسلسل مینحوه

 [ 1اگر ارجا  به ی  منب  مدنظر باشد، مانند: در مورد این موضو  اشاره شده است .] 

  :[.3[ و ]2نتای  تحقیقا  نشان می دهد ]اگر ارجا  به دو منب  مدنظر باشد، مانند 

  اگر ارجا  به چند منب  مدنظر باشد که در فهرست مناب  پشت سر هم  رار گرفته اند، مانند: در اسژتانداردها  یژد شژده

 [.4-7است ]

 حژوزه هژایی در ایژن اند، مانند: مژدلرست مناب  پشت سر هم  رار نگرفتهاگر ارجا  به چند منب  مدنظر باشد که در فه

[. 15[ و ]12] ، [8ارائه شده است ]
 .شماره مراج  انگلیسی با اعداد انگلیسی و شماره مراج  فارسی با اعداد فارسی نوشته شود

 ی مشخصات منابع در فهرست منابع روش ارائه -2-6

به منظور یکسان ساز  روش  .  مشخیا  مناب  مختلف در فهرست مناب  وجود دارداستانداردها  متعدد  برا  ارائه

 به صور  کامل آمده است، استفاده شود.  که شرح آن در پیوست APA   مشخیا  مناب ، از روشارائه

 

 

 

 

نامه، در فایل نمونه رعایت گردیده تمامی نکات ارائه شده در بخش نگارش پایان ،جهت تسهیل کار دانشجویان

 .بایست دقیقًا به کار گرفته شودمیو 
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 بخش دوم

یابیشارز   

نامهارزشیابی سمینار و پایان 

بر اساس آورین  میوبا  شود،  ارزشیابی سمینار و پایان نامه کارشناسی ارشد که در این بخش شرح داده می  شیوه

باشد.ال  تکمیلی گروه عمران مییکمیته تحی  

 ارزشیابی سمینار کارشناسی ارشد

 شود.گروه عمران دانشگاه صنعتی سجاد بر اساس نظر استاد درس تعیین میارزشیابی سمینار کارشناسی ارشد در 

 .گیرد، کیفیت علمی، کیفیت گزارش نویسی و کیفیت ارائه مورد توجه  رار میو در آن

 کیفیت علمی

  میزان دانش جم  آور  شده 

   جستجو و یافتن مقاال  ، کتب و مناب  کافی مرتبط با موضو 

  آشنایی با مباحث و دانش روز مرتبط با موضو  تحقیق 

  ها  کاربرد  تحقیقبند  ادبیا  موضو  و بررسی زمینهدسته 

  موضو    پیشینهتسلط و بررسی عمیق 

  تکمیل ادبیا  موضو  و یافتن مناب  جدیدتر و مرتبط با موضو  تحقیق 

 کید بر روش تحقیق أ  د یق و کامل ادبیا  موضو  با تبنددسته 

 ادبیا  موضو    تجزیه و تحلیل و بررسی نقادانه 

  ها  موجود )از نظر تئور  و کاربرد (کمبودشناسائی 

 کیفیت گزارش نویسی

  انسجام در تنظیم و تدوین معالب 

  ، ارجا  و ...( معابق  ها و جداول،کیفیت تیاویر، منحنیرعایت اصول نگارش و گزارش نویسی فنی )فیل بند
 "عمرانکارشناسی ارشد گروه  نامهراهنما  نگارش گزارش سمینار و پایان"

 هئکیفیت ارا

 نحوهبیان  نحوه   اسالیدها،اسالیدها، انتخا  عناوین مناسب براو تعداد کیفیت  شامل: شفاهی  نحوه ارائه ،  

  رار گرفته است. سایر موارد  که در درس سمینار مورد بحثبه مخاطب و  توجه
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 شفاهی  در ارائه بند  رعایت زمان
 پاسخگویی  به سئواال  در جلسه ارائه سمیناری تسلط به موضو  و توانای

 نامه کارشناسی ارشدارزشیابی پایان

 ( 1جدول ) ارائه شده در بند نمرهنامه کارشناسی ارشد در گروه عمران دانشگاه صنعتی سجاد بر اساس ارزشیابی پایان

 شود.ران تعیین میاوباشد. نمرا  مربوط به کیفیت علمی، کیفیت گزارش نویسی و کیفیت ارائه توسط کمیته دمی

 نامه کارشناسی ارشدموارد مورد ارزیابی در پایان  ( 1جدول )

 بند نمره مالک ارزشیابی

ها  جنبه، موضو   پیشینهبند  آور  شده، دستهدانش جم  کمیت و کیفیتکیفیت علمی: 
 کاربرد  تحقیق، ابتکار و نوآور ، کیفیت نظرا  و پیشنهادا  برا  ادامه تحقیق

 نمره 13

 نمره 4 اصول نگارش و گزارش نویسی فنی  انسجام در تنظیم و تدوین معالب، رعایت: نگارشکیفیت 

 نمره 3 به سئواال   شفاهی، تسلط به موضو ، توانایی پاسخگویی  ارائه  نحوه ه:ئارا کیفیت

 02 جم 

 مقاال 
 نمره تشویقی

 نهایی گزارش مو   به تحویل و راهنما استاد به ا دوره ها گزارش  ارائه در نظم رعایت: نظم

 

اند پژیش شود. دانشجویان موظف( توسط کمیته تحییال  تکمیلی دانشکده تعیین می3مقاال  بر اساس جدول )  نمره

ارائژه نماینژد. لیسژت  "اعالم آمادگی دفا  "نامه را در  الب  فرم دفا  لیست مقاال  مستخرج از پایان از برگزار  جلسه

روزرسانی است. در ارسژال و انتشژار مقژاال  ماه پس از دفا   ابل تغییر و به نامه حداکثر تا ی مقاال  مستخرج از پایان

در مقاله و ... باید رعایت شود. ذکر نام دانشگاه  کلیه  وانین دانشگاه از  بیل نحوه

   تشویقی مقالهموارد مورد بررسی در تعیین نمره  ( 2جدول )

حداکثر نمره برا  هر مقاله مورد

5/0ها  داولی و وارجیکنفرانسدر  ارائه و چاپ مقاله

 75/0 معتبر داوران ژورنال ها  علمی و پژوهشیدر حد مثبت دریافت جوا  

1معتبر ژورنال ها  علمی و پژوهشیپذیرش مقاله در 
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 استناد به کتابی که یک نویسنده دارد 

 شود:به کتابی که ی  نویسنده دارد به صور  زیر استناد می 

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره صفحه یا صفحا ( در متن

 نام ناشر. . محل نشر:عنوان کتا نام وانوادگی نویسنده، نام. )سال نشر(.  در فهرست مناب 

 

 مثال فارسی

 (75، 25، 1392( یا )دالور، 30-28 صص. ،1392( یا )دالور، 25، 1392)دالور،  در متن

 . تهران: جامعه شناسان.مبانی پژوهش در علوم رفتار (. 1392دالور، علی. ) در فهرست مناب 

 

 مثال انگلیسی

 (Weiner, 2010) (Chessick, 2007) در متن

 در فهرست مناب 

Chessick, R. D. (2007). The future of psychoanalysis. New York, NY:  

              State University of New York  Press. 
 

Weiner, M. F. (2010). Power, protest, and the public school:  

 Jewishand African American struggles in New York City. New Brunswick, NJ:                 

Rutgers University  Press. 

 

 استناد به کتابی که بیش از یک نویسنده دارد

ها در متن و فهرست مناب  ذکر شود. آن  نویسنده هستند بایستی نام وانوادگی همه 5تا  2که دارا  بین هایی در استناد به کتا 

در متن استفاده کرد.  "همکاران"توان از می در بار نخست در متن باید به شکل کامل معابق با جدول زیر بیایند، اما در دفعا  بعد

 ها ذکر گردد.در فهرست مناب  نام ت  ت  آن تا هم باشد، باید 1000اگر تعدادنویسندگان 

استفاده کنیم، اما در فهرست مناب  ، باید  "و همکاران"توانیم در متن از کلمه نویسنده و یا بیشتر باشد، می 6نکته: اگر کتابی دارا  

 نام و نام وانوادگی همه نویسندگان به ترتیب درج شود.

 مثال فارسی

 در متن
در دفعا  بعد : )حسینی و همکاران،  (ی1380)حسینی، جعفر ، ایزد ، منانی، ماکانی، در  بار اول: 

1380) 

 در فهرست مناب 
. جامعه شناسی نشر (1380حسینی، علیی جعفر ، حسنی ایزد ، غالمی منانی، حنانهی و ماکانی، جعفر. )

 تهران:  و.
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 استناد به کتابهای ویرایش شده

 شود:دارند )البته نه ویرایش اول(، به صور  زیر ارجا  میهایی که ویرایش به کتا 

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر( در متن

 )ویرایش؟(. محل نشر: نام ناشر. عنوان کتا نام وانوادگی نویسند، نام. )سال نشر(.  در فهرست مناب 

 

 مثال فارسی

 (1391)وسروجرد ،  در متن

 )ویرایش دوم(. تهران: چاپار. مدیریت ارتباطا  علمی(. 1391وسرجرد ، محمود. ) در فهرست مناب 

 آید و پس از آن، دفعة ویرایش کتا .بعد از نام کتا  و در پرانتز می "ویرایش"کلمه  : 1نکته 

 شود.بعد از عنوان کتا ، نقعه گذاشته نمی : 2نکته 

 ت.عنوان کتا  به صور  ایتالی  )مور ( اس : 3نکته 

 مثال انگلیسی

 (Moritsugu, Wong, & Duffy, 2010) در متن

  Moritsugu, J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community در فهرست مناب 

  psychology (4th ed.). Boston, MA:  Allyn.     

 

 استناد به کتابی که چاپ مجدد دارد

 شود:صور  زیر استناد میبه کتابی که دارا  چاپ مجدد است، به 

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر  بلی/  سال نشر چاپ جدید( در متن

 در فهرست مناب 
. محل نشر: نام ناشر.)کتا  اصلی در سال عنوان کتا نام وانوادگی نویسند، نام. )سال نشر چاپ جدید(. 

 ... منتشر شده است(.
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 مثال فارسی

 (1390 /1388)کوهکن و زمانی،  در متن

 در فهرست مناب 
 1388. تهران:  و. )کتا  اصلی در سال مدیریت تربیت بدنی(. 1390کوهکن، فرهادی زمانی، مجید. )

 منتشر شده است(

 

 مثال انگلیسی

 در متن
(Kimmel, 1966/2007) 
 

(Momaday, 1992/2009) 

 در فهرست مناب 

 

Kimmel, A. J. (2007). Ethical issues in behavioral research: Basic and  

 applied perspectives. Malden, MA: Blackwell. (Original work published 1966) 

 

Momaday, N. S. (2009). In the presence of the sun: Stories and poems,  

   1961–1991. Albuquerque, NM: University of New Mexico. (Original  

 work published 1992) 

 

 های( ویرایش شده )دارای ویراستار(استناد به مجموعه )مقاالت/ فصل

کنیم اما با ایژن تفژاو  کژه کلمژه ها  ی  کتا  که دارا  ویراستار)ان( هستند، مانند ی  کتا  عمل میبه مجموعه مقاال / فیل

-ویراستاران )اگر بیش از ی  ویراستار داشته باشیم( بعد از نام ویراسژتاران درج مژیویراستار )اگر ما ی  ویراستار داشته باشیم( و 

 دهیم:شود. به طور کلی، در این گونه موارد، به صور  زیر ارجا  می

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی ویراستار، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
 عنوان کتا نام وانوادگی ویراستار اول، نامی نام وانوادگی ویراستار دوم، نام )ویراستار(.  )سال نشر(. 

 )ویرایش؟(. محل نشر: نام ناشر.

 

 مثال فارسی

 (1388)دالور و شریفی، در متن

 دانشگاه علم و صنعت.. تهران: ها  علمیپژوهش(. 1388دالور، علیی شریفی، حسین )ویراستار(. ) در فهرست مناب 
 

 . کنیمویرگول استفاده میها از نقعههنگامی که ما دو نویسنده، یا دو ویراستار داریم، در حد فاصل آن نکته:
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 المعارف یا یک کتاب مرجعاستناد به مقاله دایره

آید )اگر تاریخ تاریخ انتشار در پرانتز میها  مرج ، پس از نام نویسنده، المعارفی یا دیگر کتا  برا  استناد به ی  مقاله دایره

 کنیم: طور کلی مانند زیر عمل می داشته باشد(، به

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی ویراستار، سال نشر کتا ( در متن

 ناشر.نام  )تعداد جلد(. محل نشر: عنوان کتا نام وانوادگی ویراستار، نام )ویراستار(. )سال نشر کتا (.  در فهرست مناب 

 

 مثال فارسی

 (1390)جمالی، در متن

 در فهرست مناب 
علم در جمهور  د صادق حسینی )ویراستار(، (. تولید علم ایران. در محم1390جمالی، حمیدرضا. )

 (. تهران: جیحون.48-25، صص. 4)جلد  اسالمی ایران

 

 مثال انگلیسی

 (Barber, 2009) در متن

 در فهرست مناب 
Barber, C. (2009). Gender identity. In E. M. Anderman & L. H. 

  Anderman (Eds.), Psychology of classroom learning: An encyclopedia  

 (Vols. 1–2, pp. 428–430). Detroit, MI:  Gale–Cengage. 

 

 استناد به مقاله کنفرانس )در گزارش منتشر شده کنفرانس(

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده اول و نام وانوادگی نویسنده دوم، سال نشر مقاله( متندر 

 در فهرست مناب 

 نام وانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اولی نام وانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم.
 اثر  که مقاله در آنعنوان )سال نشر مقاله(. عنوان مقاله. در نام و نام وانوادگی ویراستار )ویراستار(، 

صفحه  -. مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، محل برگزار  )صص. صفحه آغاز مقالهچاپ شده است
 نام ناشر. پایان مقاله(. محل نشر:
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 مثال فارسی

 (1390)جمالی، در متن

 در فهرست مناب 
 مجموعه مقاال  علم(. تولید علم ایران. در محمد صادق حسینی )ویراستار(، 1390جمالی، حمیدرضا. )

(. تهران: انجمن 28-25در کنفرانس علوم اجتماعی ایران، تاالر  دس )صص.  . مقاله منتشر شدهدر ایران
 جیحون.

 

 مثال انگلیسی

 (Rowling, 1993) در متن

 در فهرست مناب 

Rowling, L. (1993, September). Schools and  grief: How does   Australia  

 compare to the United States. In Wandarna coowar: Hidden grief. Paper 

 presented at the Proceedings of the 8th National Conference of   the  

 National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon,   Queensland 

 (pp. 196-201). Turramurra, NSW: National Association for Loss and   Grief. 

 

  استناد به کتاب ترجمه شده

 آید. الگو  کلی به شرح زیر است:بعد از عنوان میاند، معمواًل نام مترجم بالفاصله ها یا آثار  که ترجمه شدهبرا  استناد به کتا 

 الگوی کلی

 یا )نام وانوادگی مترجم، سال چاپ ترجمه(  )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
)ویرایش؟(. ترجمه ...  نام و نام وانوادگی مترجم ...    عنوان کتا نام وانوادگی نویسنده، نام. )سال نشر(. 

 نام ناشر. محل نشر:

 

 مثال فارسی

 در متن
 (1990اگر به نویسنده استناد کنیم: )کوهن،
 (1374اگر به مترجم استناد کنیم: )غالمی، 

 (.1374، ترجمه غالمی، 1990اگر هر دو را بخواهیم ذکر کنیم )کوهن، 
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 در فهرست مناب 

 مترجم، همه متن را ترجمه کرده باشد: اگر (1

 کنیم:الف. اگر نویسنده برای ما اهمیت داشته باشد به صورت زیر استناد می

 . ترجمه حسین غالمی. تهران: اندایش.جامعه شناسی علم(. 1990کوهن، تامس. )

 کنیم:ب. اگر مترجم برای ما اهمیت داشته باشد به صورت زیر استناد می

 )نوشته تامس کوهن(. تهران: اندایش. جامعه شناسی علم(. 1374ترجم(. )غالمی، حسین )م

 کنیم:ج. اگر بخواهیم به هر دو پدید آورنده و مترجم احترام بگذاریم به صورت زیر استناد می

(. مشهد: 1374. ترجمه غالمرضا وو  نژاد. )شناسی تربیتیروان(. 1998گی ، ن. ل. و برالینر، د. س. )

 را  حکیم فردوسی.مؤسسه انتشا

 اگر مترجم فقط بخشی از اثر را ترجمه کرده باشد: (2

 از گذشتهساز )ترجمه علی جمشید (. در محمد علیزاده )ویراستار(، (. زنان آینده1990کوهن، تامس. )

 (.  م: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.180 -150)صص.  دهندتا آینده: اندیشه هایی که جهان را تغییر می

 

 انگلیسیمثال 

 (Pham, 2007) (de Beauvoir, 2003) در متن

 در فهرست مناب 

 

de Beauvoir, S. (2003). The married woman (H. M. Parshly, Trans.). In S. 

Hirschberg & T. Hirschberg (Eds.), Past to present: Ideas   that 

changed our world (pp. 188–194). Upper Saddle River, NJ:   Prentice Hall. 

 

Tram, D. T. (2007). Last night I dreamed of peace: The diary of   Dang 

Thuy Tram (A. X. Pham, Trans.). New York, NY: Harmony   Books. 

 

(، چون این 1374)بوردیو،  ننویسیدا ، لعفاً ترکیبی از این دو روش را اعمال نکنید، مثاًل ها  ترجمه در استناد به کتا :  1 نکته

 شود. بوردیو ی  نویسنده وارجی است، و کتا  آن در سال میالد  منتشر شده است.معنی میاستناد، بی

 رید، یا بر مترجم.از فقط ی  مدل در سراسر نوشته وود پیرو  کنید. یا اصل را بر نویسنده بگذا : 2 نکته

  استناد به جزوه یا بروشور

 برا  استناد به جزوه ی  استاد، یا بروشور ی  سازمان یا شرکت به صور  زیر عمل می کنیم:

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی استاد یا صاحب بروشور، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
. محل نشر)یا ]جزوه درسی[. عنوان درس یا جزوهنام وانوادگی استاد یا نویسنده بروشور، نام. )سال نشر(. 

 توزی (: نام ناشر )توزی  کننده(.
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 مثال فارسی

 (1385)مختار  معمار،  در متن

 در فهرست مناب 
. تهران: دانشگاه ]کارشناسی ارشدجزوه درسی [ ا همکار  بین کتابخانه(. 1385مختار  معمار، حسین. )

 تهران.

 

 مثال انگلیسی

 (Loving Your Family,  2007) یا (Gable, 1999/2008) در متن

 در فهرست مناب 

Gable, S. (2008). Nurturing children’s talents [Pamphlet]. Columbia, MO: 

University of Missouri. (Original work published  1999) 

 اگر نسخه  بلی داشته باشد و نویسنده هم نداشته باشد، به صور  زیر استناد می شود:

Loving your family, feeding their future: Nutrition education through the  

 food stamp program [Pamphlet]. (2007). Washington, DC: Food and 

 Nutrition Service, U.S. Department of  Agriculture. 

 

 ستناد به پایان نامها

 شود:استناد به پایان نامه و رساله به صور  زیر انجام می

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی پژوهشگر/ دانشجو، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی پایان نامهعنوان وهشگر/ دانشجو. نام. )سال نشر(. ژنام وانوادگی پ

 ارشد، دانشگاه، دانشکده، گروه تحییلی.

 

 مثال فارسی

 (1387)وسروجرد ،  در متن

 در فهرست مناب 
ی شناوتی در رفتار اطال  جوینقش شخییت و باورها  معرفت(. 1387وسروجرد ، محمود. )

نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، ، پایاناه تهراندانشجویان کارشناسی ارشد دانشگ
 رسانی.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه کتابدار  و اطال 
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 مثال انگلیسی

 (Hall, 2007) در متن

 در فهرست مناب 
Hall, E. M. (2007). Posttraumatic stress symptoms in parents of children  

  with injuries. (Unpublished doctoral dissertation). Boston University, 

 Boston, MA. 

 

 استناد به آثار مختلف یک نویسنده

 کنیم:به آثارمختلف ی  نویسنده به شکل زیر استناد می

 الگوی کلی

 در متن

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر الف(
 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر  (

 نویسنده، سال نشر ج()نام وانوادگی 
 و ...

 . محل نشر: ناشر.عنوان کتا نام وانوادگی نویسنده، نام. )سال نشر(.  در فهرست مناب 

 

 مثال فارسی

 ( 1388 ( )جمالی و کاظمی،  1388الف( )جمالی،  1388)جمالی،  در متن

 در فهرست مناب 
 . تهران:  و.درآمد  بر دیابت(. 1388جمالی، حمید. )
 . تهران: محمد .درآمد  بر هپاتیت(. 1388جمالی، حمید. )

 . شیراز: نیما.درآمد  بر آنکلولوژ (. 1388جمالی، حمیدی کاظمی، زهرا. )
 

آید، سپس کارها  جمعی و ، یعنی ها، ابتدا کارها  شخیی نویسنده میدر فهرست مناب ، هنگام الفبایی کردن مدول نکته:

 گیرد. رار می (1388جمالی، حمیدی و کاظمی، زهرا. ) بل از  (1388جمالی، حمید، )

 مثال انگلیسی

 در متن

 به صور  زیر استناد می کنیم: 1990به کتا  سال 
(Sternberg, 1990) 

 در متن به صور  زیر استناد می شود: 2003به کتا  اول سال 
(Sternberg, 2003a) 

 استناد می شوددر متن به صور  زیر  2003به کتا  دوم سال 

(Sternberg, 2003b) 
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 در فهرست مناب 

Sternberg, R. J. (1990). Metaphors of the mind: Conceptions of the nature 

 of  intelligence. New York, NY: Cambridge University  Press. 

Sternberg, R. J. (Ed.). (2003). Psychologists defying the crowd: Stories of  

    those who battled the establishment and won. Washington, DC: 

 American  Psychological Association. 

Sternberg, R. J. (2003). Why smart people can be so stupid. New   Haven, 

CT: Yale University Press. 

 

 یک نویسنده به نقل از دیگری( استناد به منابع دست دوم )مانند ارجاع به

دهند. نویسندگان مناب  دست دوم، نتای  کار دیگران را نویسندگان مناب  دست اول کسانی هستند که نتیجه کار وودشان را ارائه می

 کنند.گزارش می

واسعه است، نه مستقیم. در این کنیم، باید بگوییم که معلب ما با اگر ما معلبی را نه از زبان نویسنده، بلکه از کس دیگر  نقل می

 کنیم:گونه موارد به شکلف زیر در متن عمل می

 (.1389داند )نقل در جعفر ، ( جامعه شناسی علم را در حال زوال می1992بوردیو )

 دهیم نه به بوردیو.در فهرست مناب  به جعفر  استنادمی نکته:

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نا ل، سال نشر( در متن

 . محل نشر: ناشر.عنوان کتا نام وانوادگی نا ل معلب. نام. )سال نشر(.  فهرست مناب در 

 

 مثال فارسی

 در متن
کند، جامعه شناسی علم بسیار ریشه در ارتباطا  علمی دانشمندان کال  بویل دارد (اذعان می1960بوردیو)

 (1389)نقل در جعفر ، 

 . تهران:  و.اندیشه ها  پیتر بوردیو(. 1389جعفر ، علی ) در فهرست مناب 

 

 مثال انگلیسی

 Tomasello (1992) asserted that children learn words within usage-based, grammatical در متن

contexts (as cited in Nelson, 2007). 

 .Nelson, K. (2007). Young minds in social worlds: Experience, meaning, and memory در فهرست مناب 

Cambridge, MA: Harvard University  Press. 
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   استناد به مقاله چاپ شده در یک نشریه علمی

 کنیم:برا  استناد به مقاال  نشریا  علمی، به صور  زیر عمل می

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
 -، دوره )شماره(، صفحه آغاز مقالهعنوان مجلهمقاله، نام. )سال نشر(. عنوان مقاله.  نام وانوادگی نویسنده
 صفحه پایان مقاله.

صفحه آغاز و پایان مقاله را به صور  ریاضی از چپ به راست ننویسید. چون وط فارسی از راست به چپ است، در اینجا  نکته:

)درست( و  8-2(، شماره صفحه پایان مقاله را بیاورید: مانند -نیز ابتدا صفحه شرو  مقاله را بیاورید، و پس از عالمت وط فاصله )

 )غلط( 2-8نه : 

 مثال فارسی

 (1389)جعفر ،  متندر 

 .48-25 صص. (،7) 17، معالعا  جامعه شناوتی(. اندیشه ها  پیتر بوردیو. 1389) .جعفر ، علی در فهرست مناب 

 

 مثال انگلیسی

 (Nuttman-Shwartz, 2007)                     (Harrison & Westwood, 2009) در متن

 در فهرست مناب 

Harrison, R. L., & Westwood, M. J. (2009). Preventing   vicarious 

traumatization of mental health therapists: Identifying  protective 

practices. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 46, pp. 203–219. 

 

Nuttman-Shwartz, O. (2007). Is there life without work? The   International 

Journal of Aging and  Human Development, 64, pp. 129–147. 

 

 

 استناد به مقاله زیر چاپ

 زیر استناد می کنیم: به مقاله ا  که زیر چاپ است به صور 

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، زیر چاپ( در متن

 در فهرست مناب 
نویسنده مقاله، نام. )زیر چاپ(. عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره )شماره( )در صور  وجود(. نام وانوادگی 

 بازیابی شده در تاریخ ....، از .... آدرس اینترنتی ....
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 مثال فارسی

 )جعفر ، زیر چاپ( در متن

 در فهرست مناب 

 25. بازیابی شده در تاریخ شناوتیمعالعا  جامعه جعفر ، علی )زیر چاپ(. اندیشه ها  پیتر بوردیو. 
 ، از1392آذر 

http://www.sid.ir/Fa/ViewPaper.asp?ID=11025388;9;34;223;244 
 

  

 مثال انگلیسی

 Scruton (In Press) در متن

 .Scruton, R. (In Press). The eclipse of listening. The New Criterion,   15(3) در فهرست مناب 

 

 نامه(مقاله مجله )ماهنامه یا هفتهستناد به ا

 به مقاال  مجال  )ماهنامه یا هفته نامه( به صور  زیر استناد می کنیم:

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
)شماره( )در  ، دورهنامهعنوان ماهنامه یا هفتهنام وانوادگی نویسنده مقاله، نام. )سال نشر(. عنوان مقاله. 

 صفحه پایان مقاله. -صور  وجود(. صفحه آغاز مقاله

 

 مثال فارسی

 (1389)جعفر ،  در متن

 .224(، 7) 17، آبان(. اندیشه ها  پیتر بوردیو. ماهنامه پیوند، 1389جعفر ، علی ) در فهرست مناب 

 

 مثال انگلیسی

 Mershon (1998, November/December) در متن

 مناب در فهرست 
Mershon, D. H. (1998, November/December). Star trek on the brain: Alien minds, 

human minds. American Scientist, 86(6), 585. 

 



 

12 
 

 ستناد به مقاله روزنامها

 دهیم: به مقاال  روزنامه ها به شکل زیر ارجا  می

 الگوی کلی

 سال نشر()نام وانوادگی نویسنده، روز/ ماه/  در متن

 در فهرست مناب 
، دوره )شماره( )در عنوان روزنامهنام وانوادگی نویسنده مقاله، نام. )روز/ ماه/ سال نشر(. عنوان مقاله. 

صفحه پایان مقاله )یا جا  معلب در روزنامه  -صور  وجود(. روز انتشار ماه انتشار، صفحه آغاز مقاله
 مانند ستون راست، ستون چپ(

 

 مثال فارسی

 (1385مرداد  25)سلوکی،  در متن

 در فهرست مناب 
 25، روزنامه همشهر البالغه، (. محمد )ص( از زبان علی ) (: ره آورد بعثت در نه 1385سلوکی، آذر. )
 ، ستون راست.15مرداد، ص. 

 

 مثال انگلیسی

 Di Rado (1995, March 15) در متن

 Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore    modern در فهرست مناب 

society using the world of Star trek. Los Angeles Times, pp. A3, A20-A22. 

 

 استناد به مقاله های اینترنتی )که از اینترنت قابل دانلود یا دریافت است(

 استناد به مقاال  اینترنتی به صور  زیر صور  می گیرد:

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
، دوره، شماره، صفحه آغاز عنوان مجلهنام وانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. عنوان مقاله. 

 صفحه پایان مقاله. بازیابی شده در تاریخ )روز/ ماه/ سال(، از آدرس اینترنتی... . -مقاله
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 فارسیمثال 

 (1391)وسروجرد ،  در متن

 در فهرست مناب 
 پردازش و مدیریت(. ترسیم میان رشتگی در پژوهش ها  علم سنجی. 1391وسروجرد ، محمود. )

 ، از1392آذر  10. بازیابی شده در 409-393، صص.2، شماره 28، دوره اطالعا 
http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code13pp/article/view/100/108. 

 

 مثال انگلیسی

 (Capurro,  2013) در متن

 در فهرست مناب 

 

Capurro, R. (2013). Go Glocal: Intercultural Comparison of Leadership Ethics.  

Infopreneurship Journal, 1 (1), pp. 1-9. Retrieved 2013,   Dec. 

25, from http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go- Glocal-

Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11- pp.1-91.pdf 

 استناد به کتاب اینترنتی )که از اینترنت قابل دانلود یا دریافت است(

 به ی  کتا  الکترونیکی به صور  زیر استناد می کنیم:

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، سال نشر( در متن

 در فهرست مناب 
بازیابی شده در تاریخ )روز/ ماه/ . عنوان کتا نام وانوادگی نویسنده کتا ، نام نویسنده. )سال نشر(. 

 سال(، از آدرس اینترنتی... .

 

 مثال فارسی

 (1390)علیدوستی،  در متن

 در فهرست مناب 
 ، از1392مهر  25. بازیابی شده در مدیریت ارتباطا  علمی(. 1390علیدوستی، سیروس )

http://biblio.ir/index.php?categoryID=100 
 

 

 

 

 

 

http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-
http://biblio.ir/index.php?categoryID=100
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 مثال انگلیسی

 (.Davis, n.d) یا De Huff (2005) در متن

 در فهرست مناب 

De Huff, E. W. (2005). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. 

Retrieved 2013, May 3, from    

http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html 

 اگر کتا  الکترونیکی تاریخ انتشار نداشته باشد، به شکل زیر ارجا  می دهیم:
Davis, J. (n.d.). Familiar birdsongs of the Northwest. Retrieved 2013, May 

3, from http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 

 کنیم.برا  مناب  انگلیسی استفاده می .n.dبرا  کتا  ها  فارسی و  "بی.تا."هنگامی که کتا  تاریخ ندارد، از  نکته:

 

 ینترنتی(ها، وب سایتها و به طور کلی نوشته های آنالین )ااستناد به مطالب برگرفته شده از وبالگ

 کنیم:برا  استناد به منابعی که از و  سایت ها و وبالگ ها گرفته می شود، مانند الگو  زیر عمل می

 الگوی کلی

 )نام وانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر، ماه )در صور  وجود(( در متن

 در فهرست مناب 
. ]نو  نوشته[عنوان نوشته یا معلب اینترنتی نام وانوادگی نویسنده کتا ، نام نویسنده. )سال نشر(. 
 بازیابی شده در تاریخ )روز/ ماه/ سال(، از آدرس اینترنتی... .

 

 مثال فارسی

 (1392آبان  13( یا ) اسمی، 1392آذر  25)و  سایت دانشگاه عالمه طباطبائی، در متن

 در فهرست مناب 

   علمیطرح ضیافت اندیشه ویژه اعضا  هیأ ثبت نام(. 1392و  سایت دانشگاه عالمه طباطبائی، )
 ، از1392آذر  25. بازیابی شده در ]اوبار[ دانشگاه

http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/837 

   ،1392آبان  13در  . بازیابی شده]نوشته وبالگ[ سواد اطالعاتی در جهان(. 1392 اسمی، علی حسین. )
      / http://iraninfolit.persianblog.ir/post/ 8        از                                                           

 

 

 

 

 

 

http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/837
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 مثال انگلیسی

  Dean (2008, May 7) در متن

 در فهرست مناب 

Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror?  [Web 

log comment]. Retrieved 2013, Dec. 15, from 

http://www.spring.org.uk/the1sttransport 

Psychology Video Blog #3 [Video file]. Retrieved 2013, Dec. 15 from 

http://www.youtube.com/watch?v=lqM90eQi5-M 

بعد از نوشتن عنوان معلب، الزم است میان کروشه فقط نو  معلبی که از آن استفاده کرده ایم را بنویسیم. برا  نمونه،  نکته:

 و غیره. ]نوشته و  سایت[، ]یادداشت فیس بوک[، ]نوشته فیس بوک[، ]گیادداشت وبال[، ]نوشته وبالگ[، ]اوبار[

 

http://www.spring.org.uk/the1sttransport
http://www.youtube.com/watch?v=lqM90eQi5-M

