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  تهیه و تنظیم

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس  پژوهشیحوزه معاونت 
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  مقدمه
  

باره یک با نحوه نگارش و تنظیم مطالب در یدانشجویان گرام ینامه/ رساله، آشنایاز اهداف نگارش پایان ییک

در تدوین  یایجاد هماهنگ يتوان بیان کرد، اما برایهاي الزم را نمتمام نکته است. در این نمونه یموضوع علم

رعایت نامه/ رساله را در نگارش پایان ذکر شدههاي ها، الزم است دانشجویان گرامی نکتهها/ رسالهنامهپایان

  کنند:



  نامه/رسالهترتیب صفحات پایان
  

  به منظور هماهنگی بیشتر در تنظیم پایان نامه رعایت موارد ذیل توسط دانشجو الزامی است.          
و به صورت پشت و رو  A4تایپ شود و کاغذ متن در اندازه  wordمتن پایان نامه با برنامه  - 

  (دوطرفه) پرینت گرفته شود.
 شوند. ج....) شماره گذاري می - ب  –صفحاتی که با حروف ابجد (الف  - 
 برگ سفید - 
  صفحه روي جلد - 
  صفحۀ بسم ا... - 
 تاییدیه اعضاي هیأت داوران حاضر در جلسۀ دفاع  - 
 تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه - 
 منشور اخالق پژوهش - 
 تقدیم به (حداکثر یک صفحه) - 
 (در یک صفحه)  سپاسگذاري  - 
 فهرست مطالب  - 
  جداولفهرست  - 
  نمودارهافهرست  - 
 شکل هافهرست  - 
 فهرست نقشه ها - 

 
 صفحاتی که با عدد شماره گذاري می شوند.  
 شودگذاري با اعداد شروع میشماره چکیدهاز صفحه  - 

د یکلمه در یک صفحه آوردن کل250حداکثر (شماره یک می خورد که اصلی صفحه اولین چکیده
 ).فارسی و انگلیسی الزامی استواژه ها در چکیده 

 ( ادامه اعداد)پایان نامه 5تا  1فصل  -( بخش ها و فصل هاي مختلف پایان نامهمتن پایان نامه - 
 (ادامه اعداد))فهرست منابع( منابع فارسی و التین - 
 ( ادامه اعداد)پیوستها - 
 (ادامه اعداد) چکیده انگلیسی - 
 -----  طرح پشت جلد انگلیسی - 
 ----- برگ سفید - 

  
  
  
  
  
  



  

  شرح مطالب ترتیب و                                      

 روي جلد به شرح زیر از باال به پایین شامل:  ي: اجزاجلد يرو  

 .گیرد قرار وسط در متر سانتی 4 طول و متر سانتی 3 عرض ابعاد در ترجیحاً  آزاد اسالمی دانشگاه آرم   -1 
  سانتیمتر باشد. 5/1 باال از آن ابتدایی لبه فاصله بطوریکه

  .گیرد می قرار صفحه وسط در "اسالمی آزاد دانشگاه "عبارت - 2

 گیرد. قرار صفحه وسط در "بندرعباس واحد "عبارت - 3

  .گیرد قرار صفحه وسط در آموزشی گروه نام و دانشکده نام -4

   "...رشته... در دکتري رساله "و یا "رشته..... در ارشد کارشناسی درجه دریافت براي نامه پایان "عبارت - 5
  .گیرد قرار صفحه در وسط

  تحصیلی گرایش نام "گرایش "کلمه - 6
  عنوان "کلمه - 7
  نامه پایان عنوان .-8
  " راهنما استادان یا استاد "عبارت - 9

  راهنما استاد نام -10
  "مشاور استادان یا استاد " عبارت  -11
  نام استاد مشاور-12
 "نگارش "کلمه -13
  نگارنده نام . 14

  شود نوشته "شده دفاع نامه پایان که سالی و فصل "سال15 - 
  باشد جلد یک از بیش نامه پایان که صورتی درجلد.....  – 16

 آورده نگارنده نام و نامه پایان عنوان زرکوب صورت به نیز (عطف) نامه پایان جلد کناري لبه در 17- 
  ).شود

  طبق توضیحات فوق در اول پایان نامه قرار گیرد صفحه نمونه روي جلد - 1

شود و از رسم چارچوب و تزیینات مختلف  یبه شکل ساده صفحه آرای صفحه بسم اهللا الرحمن الرحیم  -2

  شود.  يخوددار

تواند و انجام اصالحات بعد از دفاع یدانشجو پس از جلسه دفاع م هیأت داوران حاضر  يتأییدیه اعضا  -3

  .فرم را به امضاي اساتید راهنما مشاور و داوران برساندمی تواند 

  اصالت پایان نامه  صفحه تعهد  -4



  

  منشور اخالق - 5

  در یک صفحه (Dedication) تقدیم - 6

  در یک صفحه (Acknowledgments) سپاسگذاري -7 

، نمودارهاو  جداولشامل فهرست مطالب، فهرست  (Table of Contents) فهرست مطالب - 8

  و سایر فهرستها قرار می گیرند. نقشه ها، فهرست شکلهافهرست 

و واژگان کلیدي در یک  ي(شامل هدف، روش، نتایج، نتیجه گیر يشامل واژگان کلید یچکیده فارس  -9

   صفحه)

  نامه/ رساله (تقدیر، تقدیم، چکیده و ...) ذکر هاي اولیه پایاندر فهرست مطالب، صفحه -

ها عنوانها، فصلها، بخشها و زیر هاو نشانهمطالب شامل فهرست جدولها، شکلها، مخفففهرست  -شوند؛ینم

  آید؛ ینامه / رساله با ذکر صفحه اول و عنوان مربوط مهر پایان يبخشها

  ؛خود متن باشد يفهرست مطالب باید مانند عنوانها يعنوانها -  

  پس از آنها قرار  یهستند، با تورفتگ یاصل يهاکه زیر مجموعه عنوان یفرع يدر فهرست مطالب عنوانها -   

  ؛گیرند یم

  شوند.می يگذارها و سایر فهرستها با حروف الفبا شمارهمطالب، جدولها، شکلها، عالمتها و نشانه يفهرستها -

   (List of Tables) جدولها فهرست  -10

  (Lists of Figures, Pictures and Maps)ها عکسها و نقشهفهرست نمودارها،   -11

  هاعالمتها و نشانهها، فهرست مخفف  -12

  مقدمه و اهداف  -13

  بر مطالعات انجام شده يمرور -

  مواد و روشها -

 نتایج -

 و پیشنهادها  يگیرنتیجه -



آید و برخالف پیوستها، شماره صفحه آن در ادامه فهرست مراجع، قبل از پیوستها میفهرست مراجع   -14

  نامه است.پایان یمتن اصلهاي شماره صفحه

 یچند پیوست باشد باحروف الفبا از یکدیگر جدا م ينامه یا رساله داراکه پایانیدرصورت  پیوستها  -15

  شوند. (ادامه شماره گذاري با اعداد)

(ادامه شماره  شود.یتنظیم م یبه غیرفارس ییا فارس یبه فارس ی، غیرفارسیبه صورت الفبای نامه واژه  -16

  گذاري با اعداد)

  (ادامه شماره گذاري با اعداد) یچکیده به زبان انگلیس  -17 

  سانتیمتر است. 5/2و5/3هاي سمت چپ و راست در متنهاي انگلیسی و التین به ترتیب برابر با حاشیهتوجه: 

   یصفحه عنوان به انگلیس -18

   انگلیسی زرکوب بصورت  نامه پایان جلد پشت-19

  قید شود.   يو تاریخ سال و ماه آن به میالد یمطالب آن مانند صفحه عنوان فارس

  اعداد گذاري شماره ادامه) : شامل نامه پایان فصول

  (ها فرضیه-اهداف-تحقیق ضرورت و اهمیت-مسأله بیان-مقدمه)تحقیق کلیات :اول فصل

  تحقیق پیشینه و تحقیق ادبیات بر مروري :دوم فصل
   تحقیق اجراي روش :سوم فصل
  ها یافته ها داده تحلیل و تجزیه :چهارم فصل
  پیشنهادات و گیري نتیجه :پنجم فصل

  
  
  

   



 منابع - 

o یمنابع فارس 

o نیمنابع الت 

 پیوستها - 

o داده ها يگردآور ياز ابزارها ينمونه ا 

o داده ها يشواهد مستند گردآور 

o داده ها يل نرم افزاریج تحلینتا  

  نامه خود را حروفچینی کنیم؟  چگونه پایان

  اصلی صفحات در شوند تایپ حاشیه یا سرفصل بدون ساده، صورت به بایست می اصلی صفحات

  single )(تک صورت به و متر سانتی یک یکدیگر از سطرها فاصله و متر سانتی 16 سطر هر طول
  

 سانتی 2 چپ سمت لبه از متر، سانتی 3 راست سمت لبه از نامه پایان متن فاصله .شود گرفته نظر در

 پایین تا صفحه ارهشم فاصلهد  شو گرفته نظر در متر سانتی 3 پایین و باال هاي لبه از متر و

  .گیرد قرار صفحه وسط در کامال و متر سانتی 5/1صفحه

 مخصوص هاي فتوکپی طریق از را آن نکنید استفاده نامه پایان در بزرگ صفحات از امکان حد در
 .نزند بیرون صفحات از که نمایید تا طوري را آن اجبار صورت در نمایید استاندارد و کوچک

 سانتی 2 راست سمت لبه از نامه پایان متن فاصله شود می تایپ خارجی زبان به که هایی متن براي
 پایین از التین صورت به صفحه شماره ضمناً .شود گرفته نظر در متر سانتی 3 چپ سمت لبه ،از متر

  گیرد قرار صفحه وسط در کامال و متر سانتی 1/5صفحه
  هاي انگلیسی و التین حاشیه چپ و راست بالعکس است.نامهبراي پایانتوجه: 

 
 لوتوس بینیز ها پاورقی و توپر 14 لوتوس بی عناوین و 14 نازك لوتوس بی نامه پایان متن قلم نوع
 نوشته 11 نازك لوتوسبی  قلم با ...... و نمودارها ها، شکل ها، جدول عناوین .شود نظرگرفته در 12

  .شوند
  شود نوشته 9 نازك لوتوس با آنها توان و اندیس همچنین و باشد می Times 12 معادالت حروف



  .شود نوشته Math11با  یونانی و ریاضی عالئم

  دانشجو باشد؛ تواند مطابق دلخواههاي تقدیر و تشکر، تقدیم و بسم اهللا میرسم الخط صفحه -      

 Times New Romansدر مواردي که داخل متن فارسی، کلمه انگلیسی یا التین به کاررفته از قلم  - 

  استفاده شود؛

 تقسیم بخش چند به است ممکن نیز فصل هر .است فصل چند معموالً  نامه پایان اصلی هاي موضوع
 شماره دو با فصل هر هاي بخش از هریک .شود شروع پنجم خط از باید فصل هر اول صفحه .گردد

 عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت عدد .گردد می مشخص اند شده جدا یکدیگر از تیره خط با که
 شماره باشد، زیربخش داراي بخش هر که صورتی در .است نظر مورد بخش ترتیب شماره چپ سمت

 از بخش چهارم بخش زیر یعنی 4- 3- 2مثال.گیرد می قرار مذکور شماره چپ سمت در بخش زیر هر
 .دوم فصل سوم
 :ها نقشه و نمودارها ها، جدول ها، شکل گذاري شماره .5

 در شکل دهمین مثالً .است قبلی روال مانند ها نقشه و نمودارها ها، جدول ها، شکل گذاري شماره
  شود می ) نوشته10- 3صورت( شکل فصل سوم به

  :ها فرمول و روابط گذاري شماره

 .گردد می مشخص شوند می جدا یکدیگر از فاصله خط با که شماره دو با نامه پایان متن در رابطه هر
  هشتمین مثالً .است نظر مورد رابطه شماره چپ، سمت عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت عدد

  .شود می نوشته )8- 6(صورت به ششم فصل در رابطه

 جدول باالي در که جداول جز به عنوانها .باشند مقیاس داراي و واضح باید جداول و نمودارها عناوین
 .شود می ذکر پایین در .....و عکس نمودار، شامل مابقی شود، می ذکر
 نامه پایان دارد اجازه دانشجو کند، تجاوز صفحه 600 از نامه پایان صفحات تعداد که صورتی در .8

  .نماید ارائه مجزا جلد دو در را خود
  
  
  

     

  



  از تصویر/شکل در متنچگونگی استفاده 
   

  
طورعمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است نامه بهتدبیرهاي تصویري در پایان

ها باید خوانا، دقیق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ ). جدولها، نمودارها و تصویر1381(حري، 

موجود در آن  يهاموردنظر را ارائه دهد و یافتهنمودار/تصویر باید بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات 

  باشد.  یقابل تجزیه تحلیل و ارزیاب

شوند،  یگذاري کلیه شکلها در متن با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا مشماره       

  شود. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر است. یمشخص م

  
  جدول 2-1

توان ها است. ارزشهاي جدول را میمربوط به یافته يهاشماره، عنوان، ستون و ردیف يهر جدول دارا

) یا آنها را بدون استفاده از خط و تنها با 1- 2با خطهاي افقی و عمودي از یکدیگر جدا کرد (جدول

  ). 2- 2هاي الزم نشان داد (جدول حفظ فاصله

  باشد.  يجدولها ضرور یدر بعض ممکن است يپانویس و عالمتهاي اختصار - 

گذاري آن گیرد و شمارههرگاه جدول داراي پانویس باشد این پانویس درست ذیل جدول قرار می -

گذاري پانویسهاي متن است. طول سطرهاي این پانویسها نیز از عرض جدول مستقل از شماره

 کند. تجاوز نمی

 یجدول نوشته م يسمت راست باالتوضیح و شماره جدول به طور مسلسل در وسط یا گوشه  -

 شود. 

  

                 

  



  نامه و رساله هاي پایانحداکثرصفحه 1-2جدول                               

  دکتري  کارشناسی ارشد

  صفحه 200  صفحه 150

            

  نمودار 2-2

  هاي یک متغیر را نسبت به یک یا چند متغیر دیگر با خط یا نقطه نمودار تصویري است که دگرگونی

گنجد. الزم ) که توضیح آن در این مختصر نمی1381نشان می دهد و داراي انواع مختلف است (حري،

  به ذکر است شماره و عنوان نمودارها در ذیل آنها درج می شود. 

  

  نمونه نمودار  1-2نمودار
  
  ها و فرمولهارابطه 2-3

هایی که در پیوستها ذکر شده باتوجه به ها و فرمولها به ترتیب مذکور است و رابطهگذاري رابطهشماره

 ).2-شوند، مانند: (الف  یم يگذارحروف الفباي آن پیوست، شماره

)2 -1(  

hWhh
hWhh

K
jit

jit

).10()).10(.(2
.)..(2





 
 


  

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

2 2 0

0 1 2 3 4 5

شماره چرخه هاي بهینه سازي

ـدف
 هــــ

ــابع
ر تـــ

ـــدا
مقــ



  عکس شکل/ 2-4

توان کمک گرفت. هرگاه جزء گاه براي نشان دادن یک دستگاه، شیء یا رویداد، تنها از عکس می

اي تهیه شود که اجزاي فرعی چشمگیرتر از جزء مورد نظر گونهخاصی از عکس مورد نظر است، باید به

  ). 1- 2نباشد (شکل 

  

  یک اثرمعماري 1-2شکل 

  نقشه 2-5

شود و آنها را از  ينامه خوددارها در پایانهاي بزرگ مانند نقشهکاربردن صفحهاز به باید تا حد امکان

) مخصوص در اندازه تعیین شده تهیه کرد. درصورت لزوم باید به يهایهاي (فتوکپطریق رونوشت

  ها بیرون نزند.نامه طوري تا نمود که لبه آن از دیگر صفحهدقت صفحه مورد نظر را داخل پایان

  

  نقشه ایران 1-2نقشه 



  فهرست مراجعراهنماي تنظیم 
  

شود تأکید می رندیگاند باید در فهرست مراجع قرارنامه ذکر شدهکه در متن پایان یکلیه منابع

در فهرست  مورد استفاده مستقیم در متن قرار نگرفته اند یکه فقط مطالعه شده ول یمنابع

  :از ندن آنها عبارت ایوجود دارد، که مهمتر یمختلف يهاوهیذکر منابع ش يبرادرج نمی شوند. مراجع 

 APA style 
 MLA style 
 Harvard style 
 Chicago style 
 Turabian style 
 Vancouver style 

 1 مربوطه مراجعه شود). يتهایشتر به سایب ی(براي آگاه

  

    

                                                
 1.  http://www.csulb.edu/library/eref/vref/style.html 



 

  یمنابع فارس -الف
  منابع در متن نحوه درج   - 1

  شود: ینامه در ذیل آورده ممراجع در متن پایانمثالهایی از نحوه اشاره به 

( جونز،  2باشد، نظریه جونز ی) اشاره کرده است، عامل دما بسیار موثر م1357( یطور که حسابهمان

کند. البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما باید در شرایط  ی) نیز این نکته را تصدیق م1985

 ). 1374، یگیرد (جهانشاهکنترل رطوبت صورت

می شود، باید آن متن یا عبارت، داخل عالمت  یعیناً از یک مرجع، بازنویس یاگر متن یا عبارت  -      

  ذکر شود. "ارجاع درون متنی "بیاید و شماره صفحه نیز در )"(نقل قول 

  ند.گیرند، باید در فهرست مراجع گنجانده شو یکه در متن، مورد اشاره قرار م یکلیه مراجع  -      

  

  منابع در فهرست منابعنحوه درج  - 2

شتر یب یو هماهنگ یکنواختی يوجود دارد که برا یگوناگون يروشها یمنابع فارس یسینودر مرجع

  3شود. یه میل توصیروش ز  تهراندانشگاه  يهانامهانیپا

  کتاب  2-1
  4سندهیک نویبا  2-1-1 

ن کتب علوم یتهران: سازمان مطالعه و تدو. شیرایو يراهنما، 1379ن. ین زاده، غالمحسیغالمحس
 .5دانشگاهها(سمت) یانسان

 
  6با بیش از سه نویسنده (چهار یا بیشتر) 2-1-2

، تهران: 2: تشخیص و درمان. ویرایشینقص ایمن ي، بیماریها1365، ابوالحسن و دیگران. يفرهود
  .یعلم

                                                
1- Jones 

  .73.. و غالمحسین زاده، غالمحسین. راهنماي ویرایش، ص 82، ص  آیین نگارش علمیبرگرفته از: عباس حري،  - 2
  ویرگول(؛) می آید.اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود (تا سه نویسنده) مابین آنان نقطه . 1
 ناشرانی که نام اختصاري دارند معموال از همان کلمه اختصاري به جاي نام ناشر استفاده می شود. .  سازمان و2
 
 
  اضافه می شود.  "و دیگران"نفر باشد فقط نام نفر اول ذکر می شود و به دنبال آن  3. چنانچه تعداد پدید آورندگان بیش از 3



  
  سازمان به منزله مولف  2-1-3

  .7 ]تهران[، دارونامه. 1364دارو پخش،  یشرکت سهام
  
  شگر به منزله مولفیناظر یا ویرا  2-1-4

  .یتهران: مرکز نشر دانشگاه .، ویرایشگر. درباره ویرایش1365، نصراله. يپورجواد
  
   ترجمه یک اثر 2-1-5

، یاسالم: وزارت فرهنگ و ارشاد ]تهران[. ترجمه پرویز دوائی ی، فن سناریونویس1365ویل، یوجین. 
  اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی.

  
  از همان مولف ياز یک مولف در مجموعه ا ياثر 2-1-6

. "حکمت اشراق و فرهنگ ایران"، مجموعه مقاالت. به کوشش مهدخت معین:1364معین، محمد. 
  .458 - 379، ص 1تهران: معین، ، ج

  
  
  جلد عام و عنوانهایی خاص هر یبا عنوان يکتاب چند جلد 2-1-7

: مشرق زمین: گاهواره تمدن. ترجمه احمد آرام و دیگران. 1، تاریخ تمدن. ج1365دورانت، ویل. 
  .یتهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالم

  
   کتاب يبعد يچاپ ها 2-1-8

  . چ نهم، تهران: دهخدا.یعموم ی، اصول روانشناس1366، سیروس. یعظیم
  
  
  
  نقل در نقل  2-1-9

جان گرنی. تهران:  - ، آخرین روزهاي لطفعلیخان زند، ترجمۀ هما ناطق1356سرهارفورد. جونز، 
  ، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زند. تهران: معین.1366امیرکبیر. نقل در غالمرضا، ورهرام. 

  

                                                
ق اثر، یا موضع دیگري از کتاب به دست آید، آن را در داخل قالب                                           صفحه عنوان، صفحه حقو . هرگاه محل نشر از جایی بجز4

  می آورند.  
  
 



  گزارش و مقالۀ سمینار 2-2
  مولف يگزارش چاپ شده دارا 1- 2-2

  ، رودباريهیات حفار "تپه یچراغعل"حفریات مارلیک  یمقدمات ، گزارش1343نگهبان، عزت اله. 
  .ی. تهران: وزارت فرهنگ، اداره کل باستانشناس1340- 41 

  
  گزارش چاپ شده بدون مولف 2- 2-2

  فرهنگ و هنر. یعال يتهران: شورا ،1351 .ایران در سال هزار و سیصدو پنجاه يگزارش فعالیتها
  
  گزارش چاپ نشده  3- 2-2
 یدرس يکتاب ها يپیرامون اصالح و بازساز یدرس ياز فعالیت دفتر تحقیقات و برنامه ریز یگزارش"

  ).یکپ ی، تهران: (پل1360" 1360سال
  
  8مقالۀ سمینار (چاپ شده) 4- 2-2

در خدمت دفاع  یو فن ی، در سمینار نقش اطالعات علم"مصرف و تولید اطالعات"1366، عباس. يحر
ارائه شده. تهران: وزارت سپاه، معاونت  يوعه مقاالت و سخنرانیها، مجم1366خرداد 19و 8مقدس، 

  .یو فن یصنایع خودکفایی، مدیریت تحقیقات و آموزش، مرکز اطالعات علم
   

  9مقالۀ سمینار (چاپ نشده) 5- 2-2
موانع و  یتحلیل یدر سمینار بررس "در پیشرفت فرهنگی ینقش خدمات اطالعات"1365، عباس. يحر

  .1365اردیبهشت  15- 11، بیرجند، یفرهنگ يعوامل موثر در پیشرفت ها
  
  مقاله در نشریه یا مجموعه  2-3
  مقالۀ روزنامه  2-3-1

  شهریور. 17 کیهان، "یرقان مقابله کنیم؟ يچگونه با بیمار"1361زالی، محمدرضا. 
  
  
  مقالۀ مجله  2-3-2
. 88. زیتون. "ایران يکتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزنقش "1368، نسریندخت. یعماد خراسان 

  .49، 19- 18: 1368فروردین 
  مقالۀ دایره المعارف(با امضا)  2-3-3

                                                
  .  نام مقاله در داخل گیومه و نام مجله یا مجموعه به صورت ایتالیک حروفچینی می شود.1
 آید و در مقاله هاي چاپ شده به صورت ایتالیک می آید. .  براي مقاله هاي چاپ نشده عنوان سمینار به صورت معمولی می1



  .370- 366، ص 1. جیدایره المعارف بزرگ اسالم. "آسوریان"مقدم، مسعود. یجالل
  
  امضا) یمقالۀ دایره المعارف (ب 2-3-4
  .2329- 2328ص  ،2ج ،یدایره المعارف فارس. "کهکشان"
  
  مقاله در مجموعه 2-3-5

، ترجمه "اسالمی یدر شبکه بین المللی اطالع رسان یمل ينقش کتابخانه ها"،1369،م. یباواکوت
تهران: دفتر  .یاسالم يدر کشورها یشبکه اطالع رسان، در اکمل احسان اغلو و دیگران. یشیرین تعاون

  .57- 41،  ص یفرهنگ يپزوهشها
  
  نامهپایان 2-4

 يارشد کتابدارینامه کارشناس. پایان"مقاالت سرگذشتنامه يتحلیل استناد"،1366آذر. ، شهريموسو
  ، دانشگاه تهران.ی، دانشکده علوم تربیتیو اطالع رسان

 
  یسیمنابع انگل - ب

  منابع در فهرست منابعنحوه درج   -1

اول ) فهرست می شوند. نحوه  ترتیب الفبایی ( نام خانوادگی نویسندهنابع بهمطابق روش هاروارد م

  درج آنها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نویسندگان به شرح ذیل است:

  الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آید.

Productivity was improved throughout the factory (Bond, 1991). 

، هر بار به همراه سال انتشار در سهنویسنده دارد ارجاع داده شود نام هر  سهقاله اي که ب ـ اگر به م

  د:ریگ میقرار داخل پرانتز 

Loneliness is inversely related to communication competence (Bond, Norrish & Burton, 

1991). 

 et"نویسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگی نویسنده اول و به دنبال آن سهري بیـش از ثـ اگر ا ج

al"  :به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می شود 

Communication apprehension has many correlates (McCaskey et al., 1981). 



شماره و یا نقل قول مستقیم استفاده شود،   ـ اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده شود د

 ذکر می شود:) پس از سال انتشار هاهصفحه (صفح

“A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships” 

(Reinking & Bell, 1991, p.368). 

باشد و در متن از آن استفاده شده باشد  اي بیشتر از یک اثر در سال داشتهکه نویسندهدرصورتی – ه

                             or (Bond, 1991c) (Bond, 1991a) شود:با حروف الفبا بعد از سال مشخص می

 وب به ،) سایت آن از قسمتی نه و(  شود اشاره منبع عنوان به   اگر تمام یک وب سایت - و           

 ع ندارد :جارود و نیاز به قرارگیري در فهرست مش می اشاره متن در مربوطه سایت

Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating 

American speeches.  

) و e-mailـ مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات، نامه هاي الکترونیک (  ز

ع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع جارم غیره نباید در فهرست

  مکاتبه و تاریخ خواهد بود:

R. Pugliese (Personal communication, March 23, 1990) also verified this. 

  
  10نوشتن منابع در فهرست مراجع حوه ن -2
  کتاب 2-1

 ،شماره جلد  .( با حروف ایتالیک )  عنوان کتابسال انتشار.  سنده.،ینو نام سنده، حروف اولینو نام خانوادگی

  .اسم ناشر :محل نشر. چاپ نوبت

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your 

Understanding of Written French. Chicago: McGraw-Hill. 

  سندهیهار نوچازش یبا چهار یا ب کتاب 2-1-1

Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 
                                                

1.  http://www.uwe.ac.uk/library/resources/general/info_study_skills/book.htm 



  11کتاب يبعد يویرایشها يبرا 2-1-2

Bigsby, C., ed. 1997. The Cambridge Companion to Arthur Miller. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Holt, G., Hardy, S., and Bouras, N., eds. 2005. Mental Health in Learning Disabilities: 

a Reader. 3rd ed. Brighton: Pavilion.  

 یکیکتابهاي الکترون يبرا 2-1-3

 نوبت ،شماره جلد  [online]. عنوان کتابسال انتشار.  سنده.،ینو نام سنده، حروف اولینو نام خانوادگی

 ]دسترسی تاریخ[. آدرس سایت  اسم ناشر :محل نشر( در صورتیکه چاپ اول نباشد). چاپ

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your 

Understanding of Written French [online]. Chicago: McGraw-Hill. Available from: 

http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004]. 

  سنده مشخصیمنابع بدون نو يبرا 2-1-4

Anon. 1991. Turbo Assembler: Users' Guide Version 2.0. Scotts Valley, CA: Borland. 

  در مطالبی که فقط از یک فصل کتاب ذکر شده باشند 2-1-5

حرف  :Inکلمه   .عنوان فصل  .سال انتشار(مختصر)،  نام کوچک نویسنده فصل ،نام خانوادگی نویسنده فصل

نوبت  ،شماره جلد  .( با حروف ایتالیک ) عنوان کتاب ،نام خانوادگی مؤلف کتاب .کتاب مؤلف  اول نام کوچک

 . حاتشماره صف ،اسم ناشر :محل نشر .چاپ

Smith, C., 1980. Problems of Information Studies in History. In: S. Stone, 

ed.Humanities Information Rresearch. Sheffield: CRUS, pp. 27-30. 

  که ناشر، موسسه / سازمان باشد یزمان 2-1-6

                                                
نام و نام              ". افرادي که در کار تهیه کتاب( تا قبل از مرحله حروفچینی) مداخله مؤثر داشته باشند نام آنها به ترتیب 2

 بعد از نام کتاب ذکر می شود. مانند: گردآورنده، مترجم، مصحح، شارح، ویراستار، مقدمه نویس. "وادگیخان



Unesco, 1993.  General information programme and UNISIST.  Paris: Unesco, (PGI-

93/WS/22).  

  مقاله  2-2
  مقاله در مجله 1- 2-2

شماره جلد  ،( با حروف ایتالیک ) نام مجله .عنوان مقاله .سال انتشار ،حرف اول نام نویسنده ،  نویسندهنام خانوادگی 

  .شماره صفحه  ،شماره مجله ( داخل پرانتز )

Nicolle, L.,1990. Data protection: laying down the law. Management Computing, vol. 

13, no. 12, pp. 48-49, 52. 

  مجالت الکترونیکی 2- 2-2

)، نام مجله ( با حروف ایتالیک .عنوان مقاله .سال انتشار ، .حرف اول نام نویسنده،  نام خانوادگی نویسنده

[online].  تاریخ [. موجود در سایت: آدرس سایت. شماره صفحه ،ماره جلد شماره مجله (داخل پرانتز)ش

   ]دسترسی

Baldwin, C.M., et al., 2004. Complementary and Alternative Medicine: a Concept Map. 

BMC Complementary and Alternative Medicine [online] vol. 2, no. 4 (13 February 

2004). Available from: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf 

[Accessed 5 May 2004].  

Christensen, P., 2004. The Health-Promoting Family: A Conceptual Framework for 

Future Research. Social Science and Medicine [online], vol. 2, no. 59, pp. 223-243. 

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536 [Accessed 5 

May 2004].   

 

  

  



 مقالۀ سمینار 3- 2-2

 ویرایشگر  حروف اول نام :In. عنوان مقاله .سال انتشار ، .حرف اول نام نویسنده،  ام خانوادگی نویسندهن

شماره محل نشر: ناشر،  ،عنوان، مکان و زمان سمینار(ایتالیک) . نام خانوادگی، (نوبت چاپ یا ویرایش) مجله

 .صفحه

Silver, K.,1989. Electronic Mail the New Way to Communicate. In: D.I. Raitt, ed. 9th 

International Information Meeting, London 3-5 December 1988. Oxford: Learned 

Information, pp. 323-330. 

  مقالۀ روزنامه 4- 2-2

تاریخ  عنوان روزنامه (ایتالیک).. عنوان مقاله .سال انتشار ، .حرف اول نام نویسنده،  ام خانوادگی نویسندهن

  ( در صورت وجود). شماره صفحهانتشار، 

 براي منابع الکترونیک به موارد باال آدرس پایگاه اینترنتی و زمان دسترسی( استفاده) اضافه می شود.

Hassell, N., 2004. Gilts Investors Take Profits. Times [online] 10 August. Available 

from: http://web.lexis-nexis.com/xchange-international [Accessed 8 August 2004].  

Borger, J., 2005. Mayor Issues SOS as Chaos Tightens its Grip. Guardian [online] 2 

September. Available from: 

http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html  

[Accessed 2 September 2005] 

 پایگاه اینترنتی 2-3

 عنوان (ایتالیک)، ناشر. نشانی پایگاهنام نویسنده یا ویرایشگر، آخرین تاریخ به روز رسانی یا کپی رایت، 

 اینترنتی و تاریخ دسترسی مطابق نمونه زیر: 

Reserve Bank of Australia, 2007, Statements on monetary policy, Reserve Bank of 
Australia. Available from: 
http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.h
tml  [6 February 2007]. 

 



   پایان نامه 2-4

مقطع  ،( با حروف ایتالیک ) عنوان تز .سال انتشار  .نام حرف اول کوچک نویسنده  ،نام خانوادگی نویسنده 

   .دانشگاه مربوطه  پایان نامه،

Levine, D.,1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set Partitioning Problem. Ph.D. 

thesis, Illinois Institute of Technology. 

  :براي منابع الکترونیک به موارد باال آدرس پایگاه اینترنتی و زمان دسترسی به صورت زیر اضافه می شود 

Lock, S., 2003. What Is on the Web: a Content Analysis of Academic and Public 

Llibrary Web Sites [online]. MSc. Dissertation, University of Bristol. Available from: 

http://library.uwe.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/YECSe5ASsd/FRENCHAY/59160197/523/2143

0. [Accessed 2 May 2006] 

 ابتکار/ اختراع 2-5
Cookson, A.H., 1985, Particle trap for compressed gas insulated transmission systems, 

US Patent 4554399. 

  سخنرانیمتن  2-6

Foster, T., 2004, Balance sheets, lecture notes distributed in Financial Accounting 101 
at the University of Western Australia, Crawley on 2 November 2004. 
  

    



  شیوه قرارگیري فهرست مراجع

  قرار گیرد: نامه/ رساله در آخر پایانتواند  یفهرست مراجع م

  

نویسی فهرست  براي باشد  اي هم از منابع فارسی و هم انگلیسی استفاده شدهنامهه در پایانکصورتیدر 

  منابع :

 نامه هاي فارسی ابتدا منابع فارسی و سپس منابعرود در پایانکارههاروارد (الفبایی ) ب روشاگر  الف)

( به ترتیب الفبایی ) و  غیر فارسیاول منابع  غیر فارسیهاي نامهدر پایانو  شوندمیذکر  غیر فارسی

  شوند؛سپس منابع فارسی (به ترتیب الفبایی) فهرست می

ونکوور مورد استفاده قرار گیرد منابع به ترتیب ظهور در متن فهرست خواهند شد و  روشب) اگر  

 ایرادي ندارد. غیر فارسیاختالط منابع فارسی و 

  به نکات زیر توجه کنید:  

دکتر، مهندس، استاد، عالمه، آیت اهللا، حجت االسالم، شیخ، مال، « ر ینظ یی* در کتابنامه لقبها     

شود، مگر اینکه آن لقب جزء نام فرد شده باشد، در ضمن  یاز جلو نام اشخاص حذف م» موالنا و...

مشخص کردن دو نفر همنام از  يباشد (مثالً برا یذکر لقب و عنوان کس يبرا یهر گاه ضرورت

 یکدیگر)، می توان آن را در داخل پرانتز بعد از نام کوچک ذکر کرد مانند:

  ، ضیاءالدین ....يسجاد

  ، محمدکاظم به حسین...یآخوند خراسان

  ، غالمحسین (دکتر)...ییوسف
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 یم تا یبو  بی نا ،بی جاآنها در داخل قالب  يمعلوم نباشد، به ترتیب به جا یتاریخ نشر کتاب
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-شوند) می توان آن را نیز در داخل قالب گذاشت (غالمحسین یدر متنهایی که ترجمه م یمتن اصل
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و  -٥ صاف  عا ا ل ر یار.اماا ع  ا نا زات و  ل،  ا و از ا ت  ا ف و  ی  ع ر  ری  ا د و جا  ز   ناب ا ھد  ا  :  
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