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 ضمائم -

 به همراه کليد واژه چکيده انگليسي -
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 شرح مطالب ترتيب و

سم اهلل الرحمن الرحيم   -1 سم چارچوب و         صفحه ب شود و از ر صفحه آرايي  ساده  شکل  به 

 دداری شود.  تزيينات مختلف خو
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  گيرندميپس از آنها قرار 
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 1فصل 

 مقدمه )عنوان فصل(

 

 
 . ها است، اهميت تحقيق و فرضيهطورکلي فصل اول شامل مقدمه، بيان مسألهبه

 

 1اصلي/ بخش( نامه خود را حروفچيني)تايپ( کنيم؟  )عنوانچگونه پايان 1-1

های ( اقدام و به نکته5-5، مطابق جدول) wordنامه با اساااتفاده از نرم افزاربرای حروفچيني پايان

 زير توجه کنيد: 

  از گذاشتن چارچوب و ساير تزيينات به دور متن خودداری شود -      

 شود.يآغاز م  تر )سر سطر(از يک سانتيمتر داخلها سطر اول کليه پاراگراف -      

 تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد های تقدير و تشکر، تقديم و بسم اهلل ميرسم الخط صفحه -     

 Times Newدر مواردی که داخل متن فارساااي، کلمه انگليساااي يا التين به کاررفته از قلم          

Romans شده در جدول راهنما استفاده شود. با شماره اشاره 

 متر باشد سانتي 51/5ط فاصله خطو -      

محدوده خطوط تمام صاافحات بايد يکسااان رعايت شااود. حاشاايه راساات، چپ، باال و پايين به 

 سانتيمتر باشد. 1/2و  9، 1/2، 1/9ترتيب برابر با 

 های انگليسي و التين حاشيه چپ و راست بالعکس است.نامهبرای پايانتوجه: 

 

 

 

                                                 
 ای( يک خط فاصله الزم است.. بعد از اتمام پاراگراف و قبل از آغاز عنوان اصلي )تک شماره5



 
 نامه پايان حروفچيني راهنمای جدول 1 -1جدول 

 فرانسه/انگليسي اندازه نوع قلم نوع متن

  Times New Roman تيره 51 نازنين هاها و نام فصلعنوان

16\Bold 

  Times New Roman تيره  51 نازنين ای(شمارهها)عنوان تکبخش

14\Bold 

  Times New Roman هتير 51 نازنين ای(زير بخشها)عنوان دو شماره

13\Bold 

 Times New Roman تيره 54 نازنين ای و بيشترعنوان سه شماره

12\Bold  

  Times New Roman 54 نازنين متن اصلي
12 

  Times New Roman 50 نازنين نويسزير 
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 Times New Roman  12 54 نازنين فهرست مراجع

  Times New Roman 54 نازنين چکيده
12 

 Times New Roman تيره 55 نازنين هاها و شکلماره جدولش

10\Bold 

 Times New Roman تيره55 نازنين هاها و شکلتوضيح جدول

 10\Bold 

 

 کاغذ و چاپ  1-2

های چاپي الزم اسات  شاود. در نساخه  نامه به دو شاکل الکترونيکي و چاپي تدوين مي پايان -       

 های صفحه

 جنس کاغذ و ترجيحاً کاغذ تحرير هفتاد گرمي باشد.   نامه از يکپايان

شوند تهيه مي Word ديگری غير از ههايي که در برنامها/ رسالهنامهدر نسخه الکترونيکي پايان -       

مرکزی تحويل داده  شده آن به کتابخانه Pdf(، فايل اصلي به همراه فايل Farsi Texمثل فارسي تک )

 شود.

 

 

 

 

 



 گذاری شماره 1-3

 هاگذاری صفحهشماره 1-3-1

گذاری با اعداد از . شمارهشودها از فهرست مطالب و با حروف الفبا شروع ميگذاری صفحهشماره

-شته باشيد که شماره صفحه در صفحهتوجه دا .شودنامه )مقدمه( آغاز ميصفحه متن اصلي پاياناولين 

 شود. های آغازين هر بخش/ فصل درج نمي

 

 ها گذاری موضوعشماره  1-3-2

شود. صفحه اول هر   صل و هر فصل به چند بخش تقسيم مي   نامه به چند فهای اصلي پايان موضوع 

 فصل بايد از خط پنجم شروع شود.

 شود.اند، مشخص ميبا خط فاصله از يکديگر جدا شده ههای هر فصل با دو شماره کهريک از بخش    

عدد ساامت راساات نشااانه شااماره فصاال و عدد ساامت چپ، شااماره ترتيب بخش مورد نظر اساات.   

 که هر بخش دارای زير بخش باشااد، شااماره هر زير بخش در ساامت چپ عدد فو  قرار    درصااورتي 

خش از بخش چهارم فصاال سااوم باشااد، به مي گيرد. به عنوان مثال اگر برنامه ريزی پويا دومين زير ب

 ريزی پويا نوشته خواهد شد.برنامه 2-4-9صورت 

 

 هاگذاری پيوستشماره 1-3-3

ست  ساله باحروف الفبا نام های پايانپيو شکل   گذاری مينامه/ ر های موجود در هر ها و جدولشود. 

شماره     ست مربوط  ست نيز باتوجه به پيو س  ثال دومين جدول درشود. به عنوان م گذاری ميپيو ت پيو

 (.2-شود: )جدول الف الف به اين صورت نوشته مي

 

 )پاورقي(زيرنويس 1-4

رت صوتوان بهکه يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را ميدرصورتي 

وچک ت کصورای که بهزيرنويس در همان صفحه ارائه کرد. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره



شود. قلم شود و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه ميدر باال و سمت چپ آن مشخص مي

 شماره از قلم متن اصلي کوچکتر است. 9يا  2 زيرنويسمورد استفاده در 

     

      

 



 2فصل

 چگونگي استفاده از تصوير/شکل در متن
  

شاامل جدول، نمودار، نقشاه، طر ، عکس و امثال آن   طورعمده نامه بهتدبيرهای تصاويری در پايان 

ها بايد خوانا، دقيق، مرتب و مسااتقل باشااند. هر  ها، نمودارها و تصااوير(. جدول5915اساات )حری، 

يافته                ئه دهد و  ند اطالعات موردنظر را ارا بايد بدون مراجعه به متن بتوا های  جدول/ نمودار/تصاااوير 

 زيابي باشد. موجود در آن قابل تجزيه تحليل و ار

شااوند، که با خط فاصااله از يکديگر جدا ميها در متن با دو شااماره گذاری کليه شااکلشااماره       

 شود. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر است.مشخص مي

 

 جدول 2-1

  ها است.های مربوط به يافتههر جدول دارای شماره، عنوان، ستون و رديف

 ها ضروری باشد. های اختصاری ممکن است در بعضي جدولو عالمت زيرنويس -

-گيرد و شمارهدرست ذيل جدول قرار مي زيرنويسباشد اين  زيرنويسهرگاه جدول دارای  -

 ها نيززيرنويسهای متن است. طول سطرهای اين زيرنويسگذاری گذاری آن مستقل از شماره

 کند. از عرض جدول تجاوز نمي

شه سمت راست باالی جدول نوشته ضيح و شماره جدول به طور مسلسل در وسط يا گوتو -

 شود. مي

    نامه و رساله به تفکيک رشتههای پايانصفحه حداکثر 1-2جدول                 

 کارشناسي ارشد کارشناسي رشته

 صفحه 200 صفحه 510 معماری

 صفحه 510 صفحه 500 ساير رشته ها

            



 نمودار 2-2

های يک متغير را نسبت به يک يا چند متغير ديگر با خط يا نمودار تصويری است که دگرگوني

-که توضيح آن در اين مختصر نمي ،(5915دهد و دارای انواع مختلف است )حری،نشان مينقطه 

 شود.  گنجد. الزم به ذکر است شماره و عنوان نمودارها در ذيل آنها درج مي

 
 نمونه نمودار  1-2نمودار

 

 

 هاها و فرمولرابطه 2-3

ه ها ذکر شده باتوجهايي که در پيوستها به ترتيب مذکور است و رابطهها و فرمولگذاری رابطهشماره

 (.2-شوند، مانند: )الف گذاری ميبه حروف الفبای آن پيوست، شماره
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 عکس شکل/ 2-4

توان کمک گرفت. هرگاه جزء گاه برای نشان دادن يک دستگاه، شيء يا رويداد، تنها از عکس مي

ای تهيه شود که اجزای فرعي چشمگيرتر از جزء مورد نظر گونهخاصي از عکس مورد نظر است، بايد به

 (5-2)شکل  .نباشد

 
 يك اثرمعماری 1-2شکل 

 نقشه 2-5

نامه خودداری شود و آنها را  ها در پايانهای بزرگ مانند نقشه بردن صفحه کاراز به بايد تا حد امکان

شت  صورت لزوم بايد به     های )فتوکپياز طريق رونو شده تهيه کرد. در صوص در اندازه تعيين  های( مخ

 ها بيرون نزند.نامه طوری تا نمود که لبه آن از ديگر صفحهدقت صفحه مورد نظر را داخل پايان

 

 
 نقشه ايران 1-2نقشه 



 3فصل 

 تنظيم فصل جديد

 
 گامهای زير را دنبال کنيد. برای آغاز فصل جديد با استفاده از اين نمونه

 نما را بعد از آخرين حرف موجود قرار دهيد.به انتهای فصل قبل برويد، بدين معني که مکان -5

کليک کنيد.  Okو سپس  Page Breakرا انتخاب کرده و روی گزينه  Insert ،Break از منوی -2

 شود. سپس به حروفچيني بقيه مطالب خود اقدام کنيد.صفحه جديدی باز مي

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست مراجعراهنمای تنظيم 
 

 گيرنداند بايد در فهرست مراجع قرارنامه ذکر شدهکليه منابعي که در متن پايان

 

  

 منابع فارسي -الف

 منابع در متن نحوه درج   - 1

 نده،نويس خانوادگي نام با و پرانتز در معموالً متن، در منابع به تاريخ، –استناد نويسنده  در نظام

 گاهي البته. شودمي اشاره است، شده استناد آن به که ایصفحه هشمار نياز صورت در واثر  انتشار تاريخ

اين  ندارد. جزئيات کاملز ضرورتي پرانت در آن ذکر ديگر شود،مي اشاره متن بافت در نويسنده نام به که

ر شوند. اين نظام بيشتر در جايي کارگو در پايان اثر بيان مي« فهرست منابع » آثار در فهرستي با عنوانِ 

 آثار به. اشندب تبديل قابل تاريخ – نويسنده استنادی هشيو به  است که همه يا بيشتر منابع به راحتي

 ستند،ه شيوه اين به تبديل قابل دشواری به که منابعي ساير يا ها، دست نوشته همجموع نويسنده،بي

 .شودمي استناد متن خود در بيشتر

 

 منابع در فهرست منابعنحوه درج  - 2

 مثال مدرک

 نويسنده  يک با  کتاب
 (5914) ، شيراز.دانشگاه شيراز، ایهای پوسته. ساختمانفرشاد، مهدی

 (40، 5914 ،)فرشاد

 نويسنده  دو با  کتاب

مفاهيم و روشهای بازيابي اطالعات در نظامهای . محمدرضا، داورپناه  اني، محمدحسيندي

 (5915) ، مشهد.دانشگاه فردوسي موسسه چاپ و انتشارات ،ای ايرانکتابخانه رايانه

 (11، 5915 ،)دياني و داورپناه

 نويسنده  کتاب با سه

زه های ايران. تهران: سازمان فريدون. مو ،اماني  عباس ،رفيعي فراهاني  صارمي، کتايون

 (5912) ميراث فرهنگي کشور.

 (11 ، 5912 ،و اماني )صارمي، رفيعي



 سه  از بيش با  کتاب

 نويسنده

 ،نمايي  حسن ،سلطاني فر  محمدتقي ،منشي طوسي  احمد ،رضواني  اکبری، محمدتقي

های ژوهشبنياد پ ،فارسي -احمد. فرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن اسالمي: انگليسي

 (5912) ، مشهد.آستان قدس رضوی

 (11، 5912 ،)اکبری و ديگران

 اي  کتاب با مترجم، ويراستار،

 گردآورنده

 (5913) .تهران ،نشر گفتار ،آدميت مترجم: خوشدل، گيتي.( 5311) .بوسکاليا، لئو

 (30، 5311 ،)بوسکاليا

 سازماني نويسنده  کتابي با

ضوابط طراحي . معيارهادفتر امور فني و تدوين  ،شورسازمان مديريت و برنامه ريزی ک

 اني، مرکزسازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، معاونت امور پشتيب، فضای سبز شهری

 (5910) .تهران، مدارک علمي و انتشارات

 (94، 5910 ،دفتر امور فني و تدوين معيارها ،)سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور

 کتاب يک  فصلي از

جامعه اطالعاتي و ، محسن. حاجي زين العابدينيويراستار: . وروزی چاکلي، عبدالرضان

-525، ن کتابداری و اطالع رساني ايرانمجموعه مقاالت همايشهای انجم، جهاني شدن

 (5914) .تهران ،تابخانه ملي جمهوری اسالمي ايران. ک519

 (540، 5914 ،)نوروزی چاکلي

 الکترونيک  کتاب

و  مرکز اطالعات ينتخاب منابع اطالعات. امهری ،صديقيمترجم:  ل. بي تا.المبرت، جي

  (5910، )تهران، مدارک علمي ايران

http://www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm 

 (.21/4/5911)دسترسي در 

 المبرت بي تا.()

 الکترونيک  کتاب

 يا

 مدارک و اطالعات مرکز ،الکترونيکي نشر. حسين علي ،قاسميويراست: . محمود بابايي، 

  (5912) ،تهران، ايران علمي

http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm 

 (.3/1/5911)دسترسي در 

 (5912 ،)بابايي

  

 نويسنده  يک با  مقاله

. مديريت مشارکتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دانش بني اسدی، نازنين

 (5919) .، تهران31-11 (:2)94مجله روان شناسي و علوم تربيتي  ،آموزان

 (5919 ،)بني اسدی

http://www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm
http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm


 نويسنده  دو با  مقاله

شناسي مجله روان، اعظم. استناد در آثار علمي: چاله ها و چالشها ،شاهبداغي  عباسحری، 

 (5919) .، تهران31-11 (:2)94و علوم تربيتي 

 (5919 ،)حری و شاهبداغي

 نام نويسندگان مانند کتاب با سه نويسنده نويسنده سه با  مقاله

 با بيش از سه نويسنده نام نويسندگان مانند کتاب هنويسند سه از بيش با  مقاله

 مقاله ترجمه شده

لوم ع، کتابداران در عصر دانشمحمدرضا.  ،سليماني :ترجمم (2004) ماترسکا، کاتارزينا.

 (5914) .31-11(: 4و 9)20اطالع رساني 

 (2004 ،)ماترسکا

 يا

( 2004) نوشته کاتارزينا ماترسکا.، کتابداران در عصر دانش سليماني، محمدرضا، مترجم.

 (5914) .31-11(:4و9)20علوم اطالع رساني 

 (5914 ،)سليماني

 هاسکنفران  مقاله

 سر از آزمايشگاهي، بلوغ بر  DEHPتاثير  حوريه. ،سپهری  حسين ،ايماني  دالمن، اعظم

 کنفرانس چهاردهمين در شده ارائه پوستر. موش نابالغ اووسايتهای تکوين و ميوز، گيری

 (5914) .گيالن شناسي، زيست سراسری

 (5914 ،و سپهری )دالمن، ايماني

 های الکترونيکنشريهمقاله 

ای و افزارهای کتابخانههای بازيابي اطالعات بهينه در نرمگزني، علي. طراحي سيستم

 (5913). دی( 50) 2-5، ش. 51رساني اطالع رساني. علوماطالع

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm 

 (.9/1/5911)دسترسي در 

 (5913 ،)گزني

 های چاپيمجله
 (5914. )1لي بر، فروردين:  ،قاسمي، فاطمه. کتابداری موسيقي

 (5914 ،)قاسمي

 های الکترونيکمجله

مجله الکترونيک پژوهشگاه اطالعات  ،يکعاصمي، عاصفه. متاديتا در محيط آموزش الکترون

 (5911) (.5)1و مدارک علمي ايران 

http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs. 

 (.9/1/5911)دسترسي در 

 (5911 ،)عاصمي

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm
http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs


 های چاپيروزنامه

 90همشهری،  ،از زبان علي)ع(: ره آورد بعثت در نه  البالغه سلوکي، آذر. محمد)ص(

 (5911) مرداد.

 (5911 ،)سلوکي

 های الکترونيکروزنامه

 (5911)مهر،  3آنالين، وزه. همشهری لفنون به مراسبزعليان، مرضيه. آغاز تبديل دا

http://www.gamshahri.org/News/?id=5608 

 (5911 ،(.)سبزعليان55/1/5911)دسترسي در 

 شخصي  نامه

های سياسي و تاريخي سيدالوزراء قائم مقام فراهاني درباره قائم مقام فراهاني، ابوالقاسم. نامه

گير قائمي.  . به کوشش جهان 5249آن، دهه اول ربيع االول ترکمانچای و غرامات معاهده 

 (5911). ه تهرانتهران: دانشگا

 (29، 5911 ،)قائم مقام فراهاني

 ها نامه از  ایمجموعه

 . قطره باران: چند نامه به پسرم و به جوانان خارج از کشور شاملاسماعيلي، محمد

 (5911) .تهران ،کتاب زمان، اطالعاتي علمي درباره نفت و...

 (41، 5911 ،)اسماعيلي

 شده منتشر  هایمصاحبه

سازان جهان به انضمام انا. مصاحبه با جوليو آندره اوتي در مصاحبه با تاريخفاالچي، اوري

 (5912) .15-24مصاحبه با پادشاه ايران. ترجمه مجيد بيدار نريمان. تهران: جاويدان. 

 (49 ،5912 ،)فاالچي

 نشده منتشر  هایمصاحبه

 المي.رباره انتگريسم اسای منتشر نشده با ماکسيم رودنسون: دآشکار، ژيلبر. بي تا. مصاحبه

www.peykarandeesh.org 

 (.9/2/5911)دسترسي در 

 )آشکار بي تا.(

 ها رساله و  هانامهپايان

فالحي، داود. بررسي مهريه، حدود و احکام آن در فقه اماميه. پايان نامه کارشناسي ارشد، 

 (5910) دانشگاه قم.

 (5910 ،)فالحي

مدارک پيوسته با نويسنده 

 مشخص

 (5914) پازکي، زهرا. مقدمه ای بر ديابت)مرض قند(.

http://www.bpums.com/bimariga/diabet/diabet.htm 

(51/1/5911.) 

 (5914، )پازکي

 مدارک پيوسته با نويسنده

 مشخص
 (5911) اسي ايران. دوره ها و کارگاههای آموزشي انجمن.نانجمن روانش

http://www.gamshahri.org/News/?id=5608
http://www.peykarandeesh.org/
http://www.bpums.com/bimariga/diabet/diabet.htm


http://www.iranpa.org/page.esp?T_pages=43 

 (.9/1/5911)دسترسي در 

 (5911 ،سي ايرانان)انجمن روانش

 

 منابع انگليسي -ب

 ابع در فهرست منابعمننحوه درج   -1

 مثال مدرک

 نويسنده  کتاب با يک

Gasper, Frank X. (1999). Leaving Tico. Hanover, NH: Univ .  press of 

England. 

 (Gasper, 1999) 

 نويسنده  دو با  کتاب

Unwin, Liam p., & Galway, Joseph. (1984). Calm in Ireland. Boston: Strong 

Hope Press. 

 (Unwin & Galway, 1984) 

 نويسنده  سه با  کتاب

Merk, Jane S., Ida J. Fogg., & Charies A. Snowe. (1987). Astrology for the 

beginning meteorohogist. Chicago: Dark Weather and Clere. 

 (Merk, Fogg & Snowe, 1987) 

 سه  از بيش با  کتاب

 نويسنده

Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, & S. J. Blumenthal, 

eds. (1996). Women and mental health Baltimore: Johns Hopkins. Press. 

(Sechzer et al., 1996) 

کتاب با مترجم، 

 گردآورنده يا  ويراستار،

Tzu, Sun. 6th century BC. The art of war. Translated by Samuel B. Grifith. 

(1963). London: Oxford Univ. Press.(Tzu 6th century BC) 

Grifith, Samuel B, trans. (1963). The art of war. By Sun Tzu. 6th century BC. 

London: Oxford Univ. Press.(Grifith, 1963( 

 نويسنده  کتابي با

 سازماني

British Standards Institute. (1985). Specification for abbreviation of title 

words and title of publication. Linford woods, Militon Keynes, UK.: British 

Standards Institute. 

 (British Standards Institute, 1985) 

 کتاب يک  فصلي از

Phibbs, Brendan. (1987). Herrlisheim: Diary of a battle. In the other side of 

time: A combat surgeon in world war II, 117-63. Boston: Little, Brown. 

(Phibbs, 1987) 

 Sirosh, J,. Miikkulainen, & J. A. Bednar. (1996). Self organization of الکترونيک  کتاب

orientation maps, lateral connections, and dynamic receptive fields in the 

http://www.iranpa.org/page.esp?T_pages=43


primary visual cortex. In Lateral interactions in the cortex: Structure and 

function, ed. J. Sirosh, R. Miillulainen, and Y. Choe. Austin, TX:UTCS 

Neural Networks Research Group. 

http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmbook96/ 

(accessed August 27,2001) 

(Sirosh & Bednar, 1996) 

 يا

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. (1987). The founders constitution. 

Chicago: Univ of Chicago Press. Also available online at http://press-

pubs.uchicago.edu / founders as a CD-ROM(accessed August27,2001).  

(Kurland & Lerner, 1987) 

 نويسنده  يک با  مقاله

Tweddle, Sally. (1998). Towards criteria for evaluating website. British 

Journal of Educational Technology 29(3):267-270 

)(Tweddle, 1998) 

 نويسنده  دو با  مقاله

Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. (1999). Reevaluation of the fundamental 

dose-respones relationship. BioScience 49:752-32. 

 (Calabrese & Baldwin, 1999) 

 نام نويسندگان مانند کتاب با سه نويسنده مقاله با سه نويسنده

 سه  مقاله با بيش از

 نويسنده
ب با بيش از سه نويسندهنام نويسندگان مانند کتا  

 مقاله ترجمه شده

Author. Date. Article title. Translated by So-and-So. Journal title ….  

(Author Date) 

  

 هامقاله کنفرانس

Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. (1999). Phylogeography of 

Philox pilosa subsp. Ozarkana. Posrer presented at the 16th International 

Botanical Congress, St. Louis. 

(Ferguson & Schaal, 1999) 

مقاله نشريات 

 الکترونيک

Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 

(2002) Quality-of-life and depressive symptoms in postmenopausal women 

after receiving hormone therapy: Results from the heart and Estrongen/ 

progestin Replacement Study(HETS) trial. Journal of the American Medical 

Association 287, no. 5(February 6). 

http://jama.ama.assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.htm#aainfo(accessed 

January 7,2002).(Hlatky et al., 2002) 

http://press-pubs.uchicago.edu/
http://press-pubs.uchicago.edu/
http://press-pubs.uchicago.edu/
http://press-pubs.uchicago.edu/
http://jama.ama.assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.htm#aainfo


 چاپي  هایمجله
Lacey, Stephen. (2000). The new German style. Horticulture(March):44 

(Lacey, 2000) 

 الکترونيک  هایمجله

Reaves, Jessica. (2001). A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with 

James Rosen. Time . 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html 

(accessed January 7,2002) 

(Royko, 1992) 

 

 چاپي  هایروزنامه

Royko, Mike. (1992). Next time, Dan, take aim at Arnold. Chicago Tribune, 

September 23. 

(Royko, 1992) 

 

 های الکترونيکروزنامه

Mitchell, Alison, and Frank Bruni. (2001). Scars still raw, Bush clashes with 

McCain. New York Times, March 25,2001 . 
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html 

(accessed January 2,2002) 

(Mitchell & Bruni, 2001) 

 

 نامه شخصي

Adams, Henry. (1930). Letters of Henry Adams, 1858-1891. Ed. Worthington 

Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin. 

(Adams, 1930) 

 

 هانامه از  ایمجموعه

Chill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. (1990). The Churchill-

Eisenhower correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G. Boyle. Chapel Hill: 

Univ. of North Carolina Press. 

(Chill & Eisenhower, 1990) 

 

 منتشر  هایمصاحبه

 شده

Bellor, Raymond. (1979). Alternation, segmentation, Hypnosis: Interview 

with Raymond Bellour. By Janet Bergstrom. Camera Obscura(3-4):89-94. 

(Bellor, 1979) 

 

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html


 منتشر  هایمصاحبه

 نشده

Hunt, Horace [pseudo.]. (1976). Interview by Ronald Schatz. Tape recording. 

May 16. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg. 

(Hunt, 1976) 

 هارساله و  هانامهپايان

Schwarz, G. J. (2000). Multi-wavelength analyses of classical carbon-oxygen 

novae (outbursts, binary stars). phD diss,. Arizona State Univ. 

(Schwarz, 2000) 

 

مدارک پيوسته با 

 نويسنده مشخص

Evanston Public Library Board of Trustees. (2000). Evanston public library 

strategic plan, 2000-2010: A decade of outreach. Evanston public Library. 

http://www.epl.org/library/straregic-plan-00.html (accessed July 18,2002)  

(Evanston Public Library Board of Trustees 2000) 

 

مدارک پيوسته با 

 نويسنده مشخص

Federation of American Scientists. (2000). Resolution comparison. Reading 

license plates and headlines . http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm 

(accessed July 18,2000) 

(Federation of American Scientists, 2000) 

 

http://www.epl.org/library/straregic-plan-00.html
http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm
http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm


 5فصل 

 مراجعشيوه قرارگيری فهرست 

 های زير در پايان نامه يا رساله قرار گيرد:تواند به صورتفهرست مراجع مي

 در پايان هر فصل  -الف       

 نامه/ رساله در آخر پايان -ب       

  برای باشااد ای هم از منابع فارسااي و هم انگليسااي اسااتفاده شااده   نامهه در پايانکدر صااورتي

 نويسي منابع:فهرست

در و  شاااوندميذکر  غير فارساااي های فارساااي ابتدا منابع فارساااي و ساااپس منابعهنامدر پايان

سي های نامهپايان سي اول منابع  غير فار سي )به ترتيب    غير فار سپس منابع فار ) به ترتيب الفبايي ( و 

 .شوندالفبايي( فهرست مي

 به نکات زير توجه کنيد:  

دس، استاد، عالمه، آيت اهلل، حجت االسالم، شيخ، مال، دکتر، مهن» هايي نظير * در کتابنامه لقب     

شود، مگر اينکه آن لقب جزء نام فرد شده باشد، در ضمن هر از جلو نام اشخاص حذف مي« ا و...موالن

ر(، نام از يکديگردن دو نفر همگاه ضرورتي برای ذکر لقب و عنوان کسي باشد )مثالً برای مشخص ک

 نتز بعد از نام کوچک ذکر کرد مانند:توان آن را در داخل پرامي

 سجادی، ضياءالدين ....

 آخوند خراساني، محمدکاظم به حسين...

 يوسفي، غالمحسين )دکتر(...

شود، البته حرف ها با حروف بزرگ نوشته ميآثار التيني، حرف اول تمام کلمه صات* درذکر مشخ       

گر اينکه نخستين کلمه عنوان، حرف اضافه يا تعريف شود، مف اضافه و تعريف، بزرگ نوشته نمياول حرو

 شود. ضافه يا تعريف نيز بزرگ نوشته ميباشد که در آن صورت حرف اول آن حرف ا



آيد، از منابع ديگری غير از خود کي از مشخصاتي که در کتابنامه مي* هر گاه اطالع مربوط به ي      

گذارند، همچنين هر گاه محل نشر، نام ناشر يا تاريخ ميمده باشد، آن را در داخل قالب کتاب به دست آ

مي نويسند،  بي تاو  بي نا ،بي جانشر کتابي معلوم نباشد، به ترتيب به جای آنها در داخل قالب 

شود. همچنين هر باشد، چيزی به جای آن نوشته نمي و اگر جزء ديگری از مشخصات کتابنامه نامعلوم

تری بيايد )مانند شماره ويرايش متن اصلي در افهابنامه الزم شود اطالع اضگاه در ضمن مشخصات کت

( . به 5913زاده،توان آن را نيز در داخل قالب گذاشت )غالمحسينشوند( ميهايي که ترجمه ميمتن

 مثال صفحه بعد توجه فرماييد. 
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