
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه 

 کارشناسی ارشد 
 

 تهيه و تنظيم نهايي

 حوزه معاونت آموزشي مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان اصفهان 

 1396سال



 

 مقدمه :

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و همچنین استفاده از پیشنهادات مفید تعدادی        

از اسااتید متتر  هه در زمینه تدوین پایا  اامه والاش هاده اس  ی این دستورالعمش  

هه در واقع هالش هامتتر دساتورالعمش قیتی می باهاد ی برای تنظیا پایا  اامه های 

ز مدیرا  متتر  ارهاد مسسا اه ااتظار داردی  هارهاناسای ارهاد تهیه هاده اسا  هه ا

 اظارت هافی در رعای  مفاد آ  توسط دااشجویا  اعمال امایند.

 
 

  مدیر تحصیالت تکمیلی مؤسسه     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نامه ترتيب صفحات پايان           

 

 گيرند. نامه قرار مي صفحاتي كه بدون شماره به ترتيب زير در ابتداي پايان  ●

 پيوست( –روی جلد) مطابق فرم استاندارد شرح روی جلد   .1

 صفحه سفيد .2

 صفحه بسم ا... .3

 صفحه عنوان ) عيناً مطابق شرح روی جلد( .4

 دفاع) مطابق فرم نمونه(صفحه مربوط به تأييد پايان نامه با امضاء هيأت داوران حاضر در جلسه   .5

 صفحه حق مالکيت .6

 صفحه تقديم ) حداکثر در يک صفحه( .7

 ) حداکثر در يک صفحه(صفحه تشکر و قدر داني .8

 تعهد نامه اصالت پايان نامه .9

 چکيده فارسي به همراه کليد واژه  .10

 شوند.  گذاري مي ج....( شماره - ب  - صفحاتي كه با حروف ابجد )الف   ●

 )به شرح مندرج در آلبوم نمونه ها(فهرست مطالب   .11

 فهرست جداول   .12

 فهرست نمودارها .13

 ها  ها و نقشهفهرست شکل .14

 فهرست مخفف ها)عالئم و نشانه ها( .15

شفماره   از صففحه  ) از صففحه مددمه شفماره گذاري با ادداد شفروی مي شفود شفوندگذاري ميصففحاتي كه با ددد شفماره  ●
 (.شود  پرينت دو رو گذاري، 

 (فصل بندی مطابق لينک انجام شود)    پيکره اصلي پايان نامه شامل تمام فصول .16

 نامه به آنها استناد شده است(  فهرست منابع ) شامل صورت دقيق و کامل همه مراجعي که در متن پايان .17

 گيرند. نامه قرار مي صفحاتي كه بدون شماره به ترتيب زير در ابتداي پايان  ●

 پيوست ها و ضمائم) شامل جداول، شکل ها، تست ها و پرسشنامه های خود ساخته، برنامه های رايانه ای و ....(   .18

 نامه واژه .19

 چکيده انگليسي به همراه کليد واژه .20

 ) عين شرح پشت جلد که در صفحه آخر به زبان انگليسي درج مي شود(صفحه عنوان انگليسي .21

 صفحه سفيد .22

 انگليسي(–شرح پشت جلد) مطابق فرم استاندارد   .23
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 شرح مطالب ترتيب صفحات 

 

 روی جلد به ترتيب موارد و عبارت های زير درج مي گردد:   روی جلد: .1

 (  3cmدر    cm  5/2. آرم مؤسسه )ترجيحاً در ابعاد 1

 . نام مؤسسه2

 . نام گروه آموزشي مربوطه 3

 موضوع پايان نامه . 4

 گرايش  -. عبارت پايان نامه کارشناسي ارشد رشته5

 . نام دانشجو6

 "استادراهنما  ". عبارت : 7

 . نام و نام خانوادگي : استاد راهنما  8

 . سال و ماه دفاع از پايان نامه9

 

 . صفحه سفید 2

 

 وب و تزيينات مختلف خودداری شود.آرايي شود و از رسم چارچبه شکل ساده صفحه صفحه بسم ا..:  .3

 

 .ان مشاور ذکر مي شوداستاد  /در اين صفحه بر خالف روی جلد نام استاد عنوان :.صفحه 4

 

 ) مطابق فرم نمونه(.صفحه مربوط به تأييد پايان نامه با امضاء هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع5
 

حق مالکيت مادی و معنوی پايان نامه دانشججويان مؤسجسجه آموزش عالي جهاد دانشجگاهي اسجتان   حق مالکيت:. صففحه 6

 اصفهان) مطابق فرم نمونه(

 

 . صفحه تقديم: حداکثر در يک صفحه اختياری7

 

 : حداکثر در يک صفحه اختياری و قدر دانی . صفحه تشکر8

 

 ) مطابق فرم نمونه(تعهد نامه اصالت پايان نامه  9

 
 



 )شامل خالصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده(: :. چکیده فارسی 10

  گريزاند. چکيده بايد ترجيحاً کند و يا از آن مينامه است که خواننده را به مطالعه آن عالقمند ميچکيده بخشي از پايان

ها در يک صفحه قابل نگارش است(. در نگارش چکيده نکات زير بايد  نامهدر يک صفحه باشد ) تقريباً تمامي چکيده پايان

  300حدود   ها و عبارات سليس، آشنا، با معني و روشن باشد. بگونه ای که با کلمه رعايت شود. متن چکيده بايد مزين به

نامه بايد به تنهايي گويا و مستقل  کلمه بتواند خواننده را به خواندن پايان نامه راغب نمايد. چکيده، جدا از پايان  500تا  

های اماليي  اب شود. تميز بودن مطلب، نداشتن غلطباشد. در چکيده بايد از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتن

يا دستور زباني و رعايت دقت و تسلسل روند نگارش چکيده از نکات مهم ديگری است که بايد درنظر گرفته شود. در  

نامه خودداری شود. کلمات کليدی در انتهای چکيده فارسي و  نامه بايد از درج مشخصات مربوط به پايانچکيده پايان

شود و به همين جهت وجود  بندی ميها بر اساس موضوع و گرايش تحقيق طبقهليسي آورده شود. محتوای چکيدهانگ

دهد.  کلمات کليدی، راهنمای  نامه ياری ميبندی دقيق و سريع پايانکلمات شاخص و کليدی، مراکز اطالعاتي  را در طبقه

بايد  نکات مهم موجود در پايان بنابراين  امکان کلمهنامه هستند.  انتخاب شد که ماهيت، محتوا و  در حد  يا عباراتي  ها 

چکيده بايد منعکس کننده اصل موضوع باشد. در چکيده بايد اهداف تحقيق مورد  گرايش کار را به وضوح روشن نمايد.  

ج و پيشنهادها متمرکز  ها، نتايها، فرضيهها( و اصطالحات جديد يا نظريهتوجه قرار گيرد. تأکيد روی اطالعات تازه ) يافته

شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئيات بيشتری ذکر   نامه روش نويني برای اولين بار ارائه مياگر در پايان  شود.

 شود. شايان ذکر است چکيده فارسي و انگليسي بايد حتماً به تأييد استاد راهنما رسيده باشد. 

های  ها بايد با واژهکليد واژه  تواند پنج کلمه يا عبارت باشد.کليدی حداکثر مي  تعداد کلمات يا عبارات:  هاي كليديواژه

 اصلي عنوان و مسئله تحقيق تناسب داشته باشند.

زمان تحويل پايان نامه به تحصجيالت تکميلي ارائه    CDتکميل و در    لينک  فايل چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه مؤسجسجه مطابق  تذکر: 
 .شود
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 أ  

 

 :. فهرست مطالب 11

ترتيب   به  از چکيده  شکل ها و ندشه ها، و    فهرست  ،هانمودارها، فهرست  فهرست مطالب، فهرست جدولبعد 

 قرار مي گيرند.  (هاها و نشانهدالمت) فهرست مخفف ها

 شوند؛نمي  نامه/ رساله )تقدير، تقديم، چکيده و ...( ذکرهای اوليه پاياندر فهرست مطالب، صفحه -

ها،    شکلنمودارها،  ها،    ها، جدول  عنوان،نامه  های هر پايان  زير بخش  ،ها  ها، بخش  فهرست مطالب شامل فهرست فصل  -

 آيد؛  با ذکر صفحه اول و عنوان مربوط ميها، هاو نشانهمخفف

 ؛ های خود متن باشدهای فهرست مطالب بايد مانند عنوانعنوان -

عنوان  - مطالب  فهرست  عنواندر  مجموعه  زير  که  فرعي  هستند   هایهای  پس  اصلي  تورفتگي  با  قرار  ،  آنها   از 

 ؛ گيرندمي

 شوند. گذاری ميها با حروف الفبا شماره ها و ساير فهرستها و نشانهها، عالمتها، شکلهای مطالب، جدولفهرست  -

   هاجدول   فهرست   .12

 فهرست نمودارها    .13

 ها  فهرست شکل ها و نقشه .14

 ها ها و نشانهعالمت، هافهرست مخفف  .15

 ) فصل بندی مطابق لينک انجام شود(  پیکره اصلی پایان نامه شامل تمام فصول .16

 

ها، شججماره صججفحه آن در ادامه شججماره  آيد و برخالف پيوسججتها مي، قبل از پيوسججتفهرسججت منابع  فهرسفت مااب::  .  17

 نامه است.های متن اصلي پايانصفحه

شوند. )درصورت  نامه يا رساله دارای چند پيوست باشد باحروف الفبا از يکديگر جدا ميکه پاياندرصورتي  ها:پيوست . 18

 لزوم( 

  شود.الفبايي، غيرفارسي به فارسي يا فارسي به غيرفارسي تنظيم ميبه صورت : نامه واژه. 19

 چکيده به زبان انگليسی . 20
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 ب  

 سانتيمتر است.  5/2 و 5/3های انگليسي و التين به ترتيب برابر با های سمت چپ و راست در متنحاشيهتوجه: 

 صفحه عاوان به انگليسی   .21

 مطالب آن مانند صفحه عنوان فارسي و تاريخ سال و ماه آن به ميالدی قيد شود.   

 .صفحه سفيد 22

 .ترتيب روی جلد و به زبان انگليسيمطابق به زبان انگليسی:  .شرح پشت جلد23

 

 
 

 راهامای تفصيلی برای نگارش      

 

و همچنين توضيحات کاملي    نامه پايان، در صفحات بعد به طور مفصل در مورد نحوه نگارش  دانشجوی گرامي

 در مورد تنظيم فهرست مراجع و شيوه قرارگيری فهرست مراجع، جهت اطالع و استفاده شما تدوين شده است.
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 مؤسسه آموزش دالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان
 

 
 
 
 

 
           

                       
 

 كهنامه)به شکل مخروطي درصورتيدنوان پايان
  از يك خط بيشتر باشد(                                            

 
 
 

 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته/ گرايش 
 
 
 
 نگارندهنام 

 
 

 
 

 اول استاد راهنمای 
 ................................... 

 
 

 
 استاد راهنمای دوم 
 ........................ 
 
 
 
 

 
 

 ماه و سال دانش آموختگي
 

  



 د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 ه  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 مؤسسه آموزش دالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان
 

 
 

 نام گروه  
 

 
           

                       
 
 
 

 كارشناسي ارشد رشته/ گرايش پايان نامه 
 
 
 
 

 تحت دنوان 
............................................................................... 

 
 
 نگارندهنام 

 
 

 
 

 

 و تصويب نهايي قرار گرفت.   توسط كميته تخصصي زير مورد بررسي در تاريخ  روز/ ماه/ سال

 دكتر...............................                                          استاد راهنماي پايان نامه            -1

 استاد راهنماي دوم پايان نامه                                                دكتر.............................. -2

 دكتر..............................            استاد مشاور پايان نامه                                               -3

 استاد داور                                                                            دكتر.............................. -4

 ..............مدير تحصيالت تکميلي مؤسسه                                          دكتر ................ -5

  



 و  

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مطفالافات، كليفه حدو  مفادي مترتفب بر نتفايج  

تحدي    از  نفاشففي  نوآوري هفاي  و  ابتکفارات 

موضففوی ايپ پفايفان نفامفه متال  بفه مؤسففسففه  

آموزش دالي جهاد دانشفگاهي اسفتان اصففهان 

 است. 



 ز  

 

 
 تقدیم به : 
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 تشکر و قدردانی :  
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 تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد  
 

دانشجويي                      شماره  به  ناپيوسته  ارشد  کارشناسي  مقطع  آموخته  دانش              اينجانب                             

 در رشته                           که در تاريخ                                 از پايان نامه خود تحت عنوان : 

 با کسب نمره                  و درجه                دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:  

ط اينجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمي  اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توس  -1

و پژوهشي ديگران )اعم از پايان نامه ،کتاب ،مقاله و...( استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه های موجود ، نام  

 منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام. 

برای دريافت   -2 هيچ مدرک تحصيلي )هم سطح ،پايين تر يا باالتر (در ساير دانشگاهها و  اين پايان نامه قبالً 

 موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

 چنانچه در حين تحصيل و بعد از فراغت ازتحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،   -3

 ونت پژوهشي واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمايم. ثبت اختراع و .... از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معا

چنانچه در هر مقطع زماني خالف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز   -4

است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم  

 .داشت

 

 نام و نام خانوادگی :        

 تاریخ و امضاء  

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 ی  

 (14قلم   فونت  عنوان چکیده نازنین پرنگ) )شامل خالصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده(:چکيده 
  گريزاند. چکيده بايد ترجيحاً کند و يا از آن مينامه اسجت که خواننده را به مطالعه آن عالقمند ميچکيده بخشجي از پايان

ها در يک صجفحه قابل نگارش اسجت(. در نگارش چکيده نکات زير نامهدر يک صجفحه باشجد ) تقريباً تمامي چکيده پايان

حدود   ها و عبارات سجليس، آشجنا، با معني و روشجن باشجد. بگونه ای که با  کلمه بايد رعايت شجود. متن چکيده بايد مزين به

نجامجه بجايجد بجه تنهجايي گويجا و کلمجه بتوانجد خواننجده را بجه خوانجدن پجايجان نجامجه راغجب نمجايجد. چکيجده، ججدا از پجايجان  500تجا    300

های  اب شجود. تميز بودن مطلب، نداشجتن غلطمسجتقل باشجد. در چکيده بايد از ذکر منابع، اشجاره به جداول و نمودارها اجتن

اماليي يا دستور زباني و رعايت دقت و تسلسل روند نگارش چکيده از نکات مهم ديگری است که بايد درنظر گرفته شود. 

نامه خودداری شجود. کلمات کليدی در انتهای چکيده فارسجي و نامه بايد از درج مشجخصجات مربوط به پاياندر چکيده پايان

شجود و به همين جهت وجود بندی ميها بر اسجاس موضجوع و گرايش تحقيق طبقهليسجي آورده شجود. محتوای چکيدهانگ

دهجد.  کلمجات کليجدی،  نجامجه يجاری ميبنجدی دقيق و سجججريع پجايجانکلمجات شجججاخص و کليجدی، مراکز اطالعجاتي  را در طبقجه

ها يا عباراتي انتخاب شججد که ماهيت،  در حد امکان کلمهنامه هسججتند. بنابراين بايد  راهنمای نکات مهم موجود در پايان

 روش پژوهش، شموضجوع و هدف پژوهطور صجريح و شجفاف،  چکيده بايد بهمحتوا و گرايش کار را به وضجوح روشجن نمايد.  

اگر پرهيز شجود.و زير نويس  ها، مراجعها، فرمولها، جدولآن را مطرح کند. در چکيده از ذکر جزئيات کار، شجکل  نتايجو 

شججود و تا به حال معمول نبوده اسججت، با جزئيات بيشججتری ذکر  شججود. نامه روش نويني برای اولين بار ارائه ميدر پايان

 .(13قلم فونت متن  نازنین  )اً به تأييد استاد راهنما رسيده باشدشايان ذکر است چکيده فارسي و انگليسي بايد حتم

تواند پنج کلمه  تعداد کلمات يا عبارات کليدی حداکثر مي(12قلم    فونت  عنوان واژگان کلیدی نازنین پرنگ)  :هاي كليديواژه

قلم  فونت کلمات کلیدی  نازنین  ) مسئله تحقيق تناسب داشته باشندهای اصلي عنوان و  ها بايد با واژهکليد واژه  يا عبارت باشد. 

12).
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 1فصل 

 مددمه )دنوان فصل(

 

 

 (16قلم عناوين اصلي فونت نازنين پررنگ  )مددمه-1

سازی پايان نامه  خود از همين قالب استفاده نماييد. نوع  برای آمادهباشد.  نامه مقدمه ميعنوان فصل اول پايان

اطراف، در اين قالب تنظيم شده است. کافي است نويسندگان محترم، يک کپي از اين فايل را  صفحه و فواصل از  

انتخاب   در قسمتي از رايانه ذخيره نمايند. پس از آن با کپي و سپس چسباندن )پِيست( متن خود را در اين قالب

مسير زير، به طور مستقيم سبک    توانيد از پايان نامه پس از پِيست کردن متن مي   نمايند. همچنين در هر قسمت از 

 مربوط را اعمال فرماييد:

Paste option → match with Destination format 

متر از شروع سطر و بدون فاصله پس يا پيش  ميلي  5های دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگي به اندازة پاراگراف

و غيره، به خاطر داشته باشيد که کلية اين عاليم بدون فاصله  از پاراگراف است. موقع استفاده از عاليمي نظير ، : . ؛  

طورکلي فصل اول شامل مقدمه، بيان مسأله، اهميت  به  شونداز حرف قبلي و با يک فاصله از حرف بعدی نوشته مي 

 . (14قلم  متن اصلي فونت نازنين ) باشد ها مي تحقيق و فرضيه

قلم پررنف   نفازنيپدنفاويپ فردي فونفت  )  حروفچيني)تفايف ( كنيم نفامفه خود را  چگونفه پفايفان  1-1

15) 
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 های زير توجه کنيد: ( اقدام و به نکته1-1، مطابق جدول)  wordافزار  نامه با استفاده از نرمبرای حروفچيني پايان

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

دار، همواره از های شجمارهشجود( و پاراگرافپاراگرافي که از زير هر نوع عنواني شجروع مي) ” پاراگراف آغازی  -      

آغاز  ها، از يک سجانتيمتر داخلتر )سجر سجطر(شجوند و سجطر اول بقيه پاراگرافسجراشجپون )بدون تورفتگي( آغاز مي
 شود.مي

 تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد؛اهلل ميبسمهای تقدير و تشکر، تقديم و الخط صفحهرسم -     

با   Times New Romansدر مواردی که داخل متن فارسجي، کلمه انگليسجي يا التين به کاررفته از قلم    -      

 شماره اشاره شده در جدول راهنما استفاده شود؛

 متر باشد؛سانتي 5/1فاصله خطوط  -      

بايد يکسجان رعايت شجود. حاشجيه راسجت، چپ، باال و پايين به ترتيب برابر با محدوده خطوط تمام صجفحات    -      

 سانتيمتر باشد. 5/2و  3، 5/2، 5/3

 (.14قلم متن اصلي فونت نازنين ) ه چپ و راست بالعکس استهای انگليسي و التين حاشينامهبرای پايانتوجه:  

 ( 15قلم دناويپ فردي فونت نازنيپ پررن  قلم و فونت ادداد و كلمات انگليسي  ) 1-2
ها را در متن پایا   در پایا  اامه فارسی استفاده از هتمات ااگتی ی در داخش متن التی مجاز ای   و حتماً باید معادل فارسی آ 

به بهاامه   هتمات  ااگتی ی  الش  به  لزو   در لورت  و  در هلشهاربرد  )استثناء:  امود  اهاره  پاورقی  ه لورت  توضیتاتی  ها  تیه 

 های ارجاع به مراجع و ... بای تی با استفاده از هتمات و ارقا  ااگتی ی لورت گیرد(. گذاریاا 

هود. باید توجه هرد هه از استفاده از پاورقی تنها  هروع می 1اهاره به پاورقی با اعداد ااگتی ی بوده و در هر لفته از مقاله با عدد 

گیری( رایج بوده و در دفعات بعدی ایازی به تلرار پاورقی   )به استثنای ق م  عنوا ی چلیده و اتیجهدر اولین استفاده از آ  هتمه  

 می باهد. 12قتا تایمز ایورومن فوا  بلاربرده هده در متن  .ای   
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 نامه پايانجدول راهنمای حروفچيني  1-1جدول 

   

 فرانسه/ انگليسي اندازه  نوی قلم  نوی متپ 

  Times New Roman تيره  18 نازنين ها ها و نام فصل عنوان

16\Bold 

  Times New Roman تيره    16 نازنين ای( شمارهها)عنوان تکبخش

14\Bold 

-ها)عنوان دو شماره زير بخش 

 ای(

  Times New Roman تيره  15 نازنين

13\Bold 

 Times New Roman تيره  14 نازنين ای و بيشتر عنوان سه شماره

12\Bold   
  Times New Roman 14 نازنين متن اصلي 

12 

  Times New Roman 11 نازنين پا نويس

10 

  Times New Roman 14 نازنين فهرست مراجع 

12 

  Times New Roman 14 نازنين چکيده
12 

 Times New Roman تيره  15 نازنين ها  ها و شکل شماره جدول

13\Bold 

  Times New Roman 14 نازنين ها ها و شکل توضيح جدول 
12 

 كاغذ و چاپ  1-3

های  های چاپي الزم اسججت صججفحهشججود. در نسججخهنامه به دو شججکل الکترونيکي و چاپي تدوين ميپايان -        

 نامه از يک جنس کاغذ باشد.  پايان

زمان تحويل پايان   CDتکميل و در    لينکفايل چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه مؤسججسججه مطابق   -        

 .نامه به تحصيالت تکميلي ارائه شود

تهيه مي شجوند مثل فارسجي تک  Word که در برنامة ديگری غير از  ييهانامهکترونيکي پاياندر نسجخه ال -        

(Farsi Tex فايل اصلي به همراه فايل ،)Pdf  تحويل داده شود. مديريت تحصيالت تکميليشده آن به 

    

 

https://jdeihe.ac.ir/wp-content/uploads/Amuzesh/Forms/Arshad/Darsuramal_Negaresh_Chekide_1396-2.docx
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 چگونه از ايپ نمونه استفاده كنيم  1-4

ها و ها، محدودة صجفحه  شجده اسجت که نوع قلم به کار رفته و اندازه آن در متن و عنوان  ای تنظيمگونهاين نمونه به

مؤسجسجه نامه  نامه نگارش پايانگذاری، ترتيب مطالب و ... در جای صجحيح و متناسجب با شجيوهها، شجمارهفاصجله خط 

 نامه خود رابق آن پايانباشجد و الزم اسجت دانشججويان گرامي مطامي  آموزش عالي جهاددانشجگاهي اسجتان اصجفهان

 حروفچيني کنند.

 متپ خود را جايگزيپ ايپ متپ كنيد 1-4-1

نما را به ابتدای پاراگراف انتقال داده و تا انتهای برای اينکه متن خود را جايگزين کنيد فقط کافي اسجت که مکان

 را فشار داده و متن خود را جايگزين کنيد. Deleteپاراگراف انتخاب و سپس دکمه 
 

 گذاري  شماره 1-5

 ن نامهتاداد صفحات پايا1-5-1

ع و هرسججت مطالب و مناببدون ف)  صججفحه باشججد 70مي بايسججت حداقل تعداد صججفحات پايان نامه  

 (مآخذ

 ها گذاري صفحهشماره 1-5-2
گذاری با اعداد از اولين صجفحه  شجود. شجمارهها از فهرسجت مطالب و با حروف الفبا شجروع ميگذاری صجفحهشجماره

توجه داشجته باشجيد که   يابد.ادامه مي منابع و مأخذ شجود و تا آخرين صجفحه  نامه )مقدمه( آغاز ميمتن اصجلي پايان

 شود. های آغازين هر بخش/ فصل درج نميشماره صفحه در صفحه

 ها   گذاري موضویشماره  1-5-3
نامه به چند فصجل و هر فصجل به چند بخش تقسجيم مي شجود. صجفحه اول هر فصجل بايد از های اصجلي پايان  موضجوع

 خط پنجم شروع شود. 

شجود. عدد اند، مشجخص ميهای هر فصجل با دو شجماره که با خط فاصجله از يکديگر جدا شجدههريک از بخش        

سجمت راسجت نشجانه شجماره فصجل و عدد سجمت چپ، شجماره ترتيب بخش مورد نظر اسجت. درصجورتيکه هر بخش 

قججرار  فججوق  عججدد  چججپ  سججججمججت  در  بججخججش  زيججر  هججر  شججججمججاره  بججاشججججد،  بججخججش  زيججر   دارای 

  2- 4-3ريزی پويا دومين زير بخش از بخش چهارم فصجل سجوم باشجد، به صجورت مهگيرد. به عنوان مثال اگر برنامي

 ريزی پويا نوشته خواهد شد.برنامه

 ها  گذاري پيوستشماره 1-5-4
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های موجود در هر پيوسجت نيز باتوجه به  ها و جدولشجود. شجکلنامه باحروف الفبا نامگذاری ميهای پايانپيوسجت

شجود. به عنوان مثال دومين جدول در پيوسجت الف به اين صجورت نوشجته مي شود: گذاری ميپيوسجت مربوط شجماره

 (.2-)جدول الف 
 

 

 )پاورقي( پانويس 1-7

صورت زيرنويس در همان توان بهکه يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را ميدرصورتي 

صججورت کوچک در باال و سججمت چپ آن ای که بهصججورت عبارت يا واژه توسججط شججماره صججفحه ارائه کرد. در اين

 3يا   2شجود. قلم مورد اسجتفاده در پانويس  شجود و در زيرنويس، توضجيح مربوط به آن شجماره ارائه ميمشجخص مي

 شماره از قلم متن اصلي کوچکتر است.
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 2فصل

 استفاده از تصوير/شکل در متپ   چگونگي
  

 
ها، جدول، نقشجه، طرح، عکس و امثال آن اسجت.  طورعمده شجامل جدول، نمودارنامه بهتدبيرهای تصجويری در پايان

بدون مراجعه به متن  ها بايد خوانا، دقيق، مرتب و مسجتقل باشجند. هر جدول/ نمودار/تصجوير بايد نمودارها و تصجوير

 های موجود در آن قابل تجزيه تحليل و ارزيابي باشد. بتواند اطالعات موردنظر را ارائه دهد و يافته

ها در متن با دو شجماره که با خط فاصجله از يکديگر جدا مي شجوند، مشجخص مي   گذاری کليه شجکلشجماره        

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

 

 

 جدول 2-1
 توان با خط های جدول را مي  ها اسجت. ارزش های مربوط به يافتههر جدول دارای شجماره، عنوان، سجتون و رديف

 .(1-2های افقي و عمودی از يکديگر جدا کرد )جدول

 توضيحات جدول مي بايست در متن آورده شود. -
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 جدول بايد منبع داشته باشد. ) جداولي که توسط نگارنده تنظيم شده مي تواند بدون منبع باشد(. -

 ها ضروری باشد. های اختصاری ممکن است در بعضي جدولپانويس و عالمت -

گذاری آن  گيرد و شجججمارههرگاه جدول دارای پانويس باشجججد اين پانويس درسجججت ذيل جدول قرار مي -

ها نيز از عرض جدول  های متن اسججت. طول سججطرهای اين پانويس ی پانويسگذارمسججتقل از شججماره

 کند. تجاوز نمي

 توضيح و شماره جدول به طور مسلسل در گوشه سمت راست باالی جدول نوشته مي شود.  -
       

 

 

عناوین جدول فونت  (  دانشجکدهبه تفکيک  و رسجاله   نامههای پايانحداکثر صجفحه)12قلم عناوین جدول نازنین پررنگ    1- 2جدول  

    (12قلم نازنین  پررنگ  

 دكتري كارشناسي ارشد دانشکده

 صفحه  150 صفحه  100 علوم پايه، فني و مهندسي 

 صفحه  200 صفحه  150 علوم انساني 

                                  

 نمودار 2-2
نشججان   را نسججبت به يک يا چند متغير ديگر با خط يا نقطه  های يک متغيرنمودار تصججويری اسججت که دگرگوني

 نمودارها در ذيل آنها درج مي شود. و منبع عنوان  ،دهد و دارای انواع مختلف است . الزم به ذکر است شمارهمي
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     (12قلم عناوین نمودار فونت نازنین  پررنگ  )نمونه نمودار(12قلم عناوین نمودار نازنین پررنگ )   1- 2نمودار

 

 ها ها و فرمولرابطه 2-3
ها ذکر شجده باتوجه به حروف  هايي که در پيوسجتاسجت و رابطه ظهورها به ترتيب  ها و فرمولگذاری رابطهشجماره

 (.1- 2شوند، مانند: )گذاری ميالفبای آن پيوست، شماره

(2-1 ) 

 
hWhh

hWhh
K

jit

jit

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

.)..(2

−++−+

+++
=

 
 



 

 

 دکس  شکل/ 2-4
توان کمک گرفت. هرگاه جزء خاصجي از عکس گاه برای نشجان دادن يک دسجتگاه، شجيء يا رويداد، تنها از عکس مي

 (. 1-2ای تهيه شود که اجزای فرعي چشمگيرتر از جزء مورد نظر نباشد )شکل گونهمورد نظر است، بايد به

 

 
عناوین شکل فونت نازنین   )امواه ی استفاده از هلش(12قلم عناوین شکل نازنین پررنگ  )1- 2شکل  

     (12قلم پررنگ 
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 ندشه 2-5
نامه خودداری شججود و آنها را از طريق ها در پايانهای بزرگ مانند نقشججهکاربردن صججفحهاز به بايد تا حد امکان

( مخصجو  در اندازه تعيين شجده تهيه کرد. درصجورت لزوم بايد به دقت صجفحه مورد  هایهای )فتوکپيرونوشجت

 ها بيرون نزند.نامه طوری تا نمود که لبه آن از ديگر صفحهنظر را داخل پايان

 

 

     (12قلم فونت نازنین  پررنگ نقشه  عناوین  نقشه ايران (12قلم نازنین پررنگ   نقشه عناوین   )1-2ندشه  
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 3فصل 

 فصل جديد تنظيم
 

 
 های زير را دنبال کنيد. گام 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 -1

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

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

 نحوه درج منابع 

 در متپ  فارسي منابعنحوه درج  4-1
خانوادگي  به صورت: )نام  APAآيد و پس از آن ارجاع به منبع با روش  نقل قول های مستقيم داخل گيومه مي

 ( 31: 1392مثال )اصغری،  صاحب اثر، سال چاپ: شماره صفحه( ذکر شود. 

ی همان و  شود، ذکر کلمهدر مواردی که از يک منبع فارسي برای بار دوم يا بيشتر و بصورت متوالي استفاده مي 

استفاده   )همان( رت شماره صفحه کافي است و در صورتي که منبع مورد استفاده به زبان انگليسي باشد نيز از عبا

 شود.

اگر منبع فارسي دارای دو نويسنده باشد، نام هر دو با اولويت نويسنده اصلي قيد گردد و در صورتي که اثر دارای  

مثال:  ی اصلي قيد و در مورد بقيه به ذکر عبارت همکارن اکتقا گردد  سه نويسنده يا بيشتر باشد، صرفا نام نويسنده

 )احمدی و همکاران، سال: صفحه(. 

در خصو  منابع انگليسي بايد نام نويسنده به صورت فارسي مطابق با مثال آورده شود و انگليس آن به صورت  

و برای ارجاع    ( 28:  1998،  1ونر و فريدمن )است. مثال برای ارجای منبع با دو نويسنده  رفرنس در پاورقي آورده شود

 مي آيد.  ( 28:  1998و همکاران،   2)استونر به منبع دارای سه نويسنده و بيشتر 

 نامه در ذيل آورده مي شود:مثالهايي از نحوه اشاره به مراجع در متن پايان

 
1 Stoner& Freedman 
2 Stoner 
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:  1985) جونز،    3( اشجاره کرده اسجت، عامل دما بسجيار موثر مي باشجد، نظريه جونز1357طور که حسجابي )همان

( نيز اين نکته را تصججديق مي کند. البته بعدها مشججخص شججد که توجه به عامل دما بايد در شججرايط کنترل  27

 (. 35: 1374 گيرد )جهانشاهي، رطوبت صورت

 از يک مرجع، بازنويسججي مي شججود، بايد آن متن يا عبارت، داخل عالمت نقل قول  اگر متن يا عبارتي عيناً   -      

 ذکر شود. "ارجاع درون متني "بيايد و شماره صفحه نيز در )"(

 کليه مراجعي که در متن، مورد اشاره قرار مي گيرند، بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند.  -     

 

 در فهرست منابع  فارسي منابعنحوه درج  4-2
های نامههای گوناگوني وجود دارد که برای يکنواختي و هماهنگي بيشتر پايان  نويسي منابع فارسي روش در مرجع

 4روش زيل توصيه مي شود. مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان اصفهان

 كتاب 1- 4-2

 5با يك نويسنده  1-1-2-4 

. تهران: سججازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسججاني راهنمای ويرايش،  1379غالمحسججين زاده، غالمحسججين.  

 .6دانشگاهها)سمت(
 

 7با بيش از سه نويسنده )چهار يا بيشتر( 2-1-2-4

 ، تهران: علمي.2. ويرايشبيماريهای نقص ايمني: تشخيص و درمان، 1365فرهودی، ابوالحسن و ديگران. 

 

 سازمان به منزله مولف  4-1-1-3

 .8 [تهران]. دارونامه، 1364شرکت سهامي دارو پخش، 

 

 ناظر يا ويرايشگر به منزله مولف  4-1-1-4

 
1- Jones 

 .73.. و غالمحسين زاده، غالمحسين. راهنمای ويرايش،    82،      آيين نگارش علميبرگرفته از: عباس حری،    -2

 ويرگول)؛( مي آيد. اگر تعداد نويسندگان بيش از يک نفر بود )تا سه نويسنده( مابين آنان نقطه  .  1

 .  سازمان و ناشراني که نام اختصاری دارند معموال از همان کلمه اختصاری به جای نام ناشر استفاده مي شود.2

 

   اضافه مي شود.  "و ديگران"نفر باشد فقط نام نفر اول ذکر مي شود و به دنبال آن    3چنانچه تعداد پديد آورندگان بيش از   .3

صجججفحجه عنوان، صجججفحجه حقوق اثر، يجا موضجججع ديگری از کتجاب بجه دسجججت آيجد، آن را در داخجل قالب                                              . هرگجاه محجل نشجججر از ججايي بجز4

 مي آورند.   
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 تهران: مرکز نشر دانشگاهي. . درباره ويرايش، ويرايشگر. 1365پورجوادی، نصراله. 

 

  ترجمه يك اثر 4-1-1-5

: وزارت فرهنگ و ارشجاد اسجالمي، اداره کل [تهران]. ترجمه پرويز دوائي  سجناريونويسجيفن  ،  1365ويل، يوجين.  

 تحقيقات و روابط سينمايي.

 

 اثري از يك مولف در مجموده اي از همان مولف 4-1-1-6

. تهران: معين،  "حکمت اشجراق و فرهنگ ايران". به کوشجش مهدخت معين:مجموعه مقاالت،  1364معين، محمد.  

 .458 -379،   1، ج

 

 كتاب چند جلدي با دنواني دام و دنوانهايي خاص هر جلد 4-1-1-7

ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: سجازمان   : مشجرق زمين: گاهواره تمدن.1تاريخ تمدن. ج،  1365دورانت، ويل.  

 انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.

 

  چاپ هاي بادي كتاب 4-1-1-8

 . چ نهم، تهران: دهخدا.وانشناسي عمومياصول ر، 1366عظيمي، سيروس. 

 

 ندل در ندل  4-1-1-9

نقل در  جان گرني. تهران: اميرکبير.    -آخرين روزهای لطفعليخان زند، ترجمة هما ناطق،  1356جونز، سرهارفورد.  

 ، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند. تهران: معين.1366غالمرضا، ورهرام. 

 

 ينارگزارش و مدالة سم  4-2

 گزارش چاپ شده داراي مولف 4-2-1

 هيات حفاری، رودبار "چراغعلي تپه"گزارش مقدماتي حفريات مارليک ، 1343نگهبان، عزت اله. 
 . تهران: وزارت فرهنگ، اداره کل باستانشناسي.41-1340 

 

 گزارش چاپ شده بدون مولف 4-2-2

 تهران: شورای عالي فرهنگ و هنر. ،1351 . گزارش فعاليتهای ايران در سال هزار و سيصدو پنجاه

 

 گزارش چاپ نشده  4-2-3



21 

  1360گزارشجي از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی درسجي پيرامون اصجالح و بازسجازی کتاب های درسجي سجال"

 ، تهران: )پلي کپي(.1360"

 

 9مدالة سمينار )چاپ شده( 4-2-4

سججمينار نقش اطالعات علمي و فني در خدمت دفاع مقدس،  ، در  "مصججرف و توليد اطالعات"1366، عباس. حری
. تهران: وزارت سجپاه، معاونت صجنايع خودکفايي،  ، مجموعه مقاالت و سجخنرانيهای ارائه شجده1366خرداد  19و  8

 مديريت تحقيقات و آموزش، مرکز اطالعات علمي و فني.

  

 10چاپ نشده(مدالة سمينار ) 5-2-4

در سججمينار بررسججي تحليلي موانع و عوامل   "نقش خدمات اطالعاتي در پيشججرفت فرهنگي"1365حری، عباس. 

 .1365ارديبهشت  15-11موثر در پيشرفت های فرهنگي، بيرجند، 

 

 مداله در نشريه يا مجموده  4-3

 مدالة روزنامه  4-3-1
 شهريور. 17 كيهان،  "چگونه با بيماری يرقان مقابله کنيم؟"1361، محمدرضا. زالي

 

 مدالة مجله  4-3-2

. فروردين  88.  زيتون.  "نقش کتابخانه در خدمت به توسجعه کشجاورزی ايران"1368عماد خراسجاني، نسجريندخت.   

1368 :18-19 ،49. 

 مدالة دايره الماارف)با امضا(  4-3-3

 .370-366،   1. جدايره المعارف بزرگ اسالمي. "آسوريان"جاللي مقدم، مسعود.

 

 مدالة دايره الماارف )بي امضا( 4-3-4

 .2329-2328،   2ج ، دايره المعارف فارسي. "کهکشان"

 

 مداله در مجموده 4-3-5

 
 .  نام مقاله در داخل گيومه و نام مجله يا مجموعه به صورت ايتاليک حروفچيني مي شود. 1

 نار به صورت معمولي مي آيد و در مقاله های چاپ شده به صورت ايتاليک مي آيد. .  برای مقاله های چاپ نشده عنوان سمي1



22 

تعاوني،    ، ترجمه شجيرين"نقش کتابخانه های ملي در شجبکه بين المللي اطالع رسجاني اسجالمي"،1369باواکوتي،م.  

تهران: دفتر پزوهشجهای فرهنگي،       . شجبکه اطالع رسجاني در کشجورهای اسجالميدر اکمل احسجان اغلو و ديگران.  

41-57. 

 

 نامهپايان 4-4

ارشجد کتابداری و اطالع  نامه کارشجناسجي. پايان"تحليل اسجتنادی مقاالت سجرگذشجتنامه"،1366آذر.  موسجوی، شجهر

 انشگاه تهران.رساني، دانشکده علوم تربيتي، د

 

 
 

 در فهرست منابعانگليسي منابع نحوه درج   4-5

ترتيب الفبايي ) نام خانوادگي نويسجنده اول ( فهرسجت مي شجوند. نحوه درج آنها در  نابع بهمطابق روش هاروارد م

 متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح ذيل است:

 اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد.الف ج اگر در متن به موضوع مطالعه 

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

، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز سهنويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر    سهب ج اگر به مقاله ای که  

 د:ريگ ميقرار 

Loneliness is inversely related to communication competence (Bond, Norrish & Burton, 1991). 

به    "et al"نويسنججده داشتججججه باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آن سهری بيججش از  ثجج اگر ا  ج

 همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود:

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

شجماره صجفحه  و يا نقل قول مسجتقيم اسجتفاده شجود،    ججججج اگر به قسجمت خاصجي از يک منبع ارجاع داده شجود  د

 ذکر مي شود:( پس از سال انتشار هاه)صفح

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

& Bell, 1991, p.368). 

ای بيشجتر از يک اثر در سجال داشجته باشجد و در متن از آن اسجتفاده شجده باشجد با حروف  که نويسجندهدرصجورتي  –  ه

 or (Bond, 1991c) (Bond, 1991a) شود:الفبا بعد از سال مشخص مي

ان منبع اشاره شود ) و نه قسمتي از آن سايت (، به وب سايت مربوطه در متن عنو  به   اگر تمام يک وب سايت  -و

 ع ندارد :جاراشاره مي شود و نياز به قرارگيری در فهرست م
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Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American 

speeches . 

( و غيره نبايد در  e-mailها، نامه ها، خاطرات، مکالمات، نامه های الکترونيک )  ججج مکاتبات شخصي، سخنراني   ز

 ع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره مي شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاريخ خواهد بود:جارفهرست م

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

 

 كتاب 4-5-1
 ،شجماره جلد  .) با حروف ايتاليک (    عنوان کتابسجال انتشجار.   نويسجنده.، نام  نويسجنده، حروف اول  نام خانوادگي

 .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. 

 هار نويسنده چبا چهار يا بيش از كتاب 4-5-2

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

 11براي ويرايشهاي بادي كتاب 3-5-4

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.  

 براي كتابهاي الکترونيکي  4-6

در  )چاپ    نوبت  ،[ شججماره جلد  Online.]عنوان کتاب  سججال انتشججار.    نويسججنده.،  امن  نويسججنده، حروف اول  نام خانوادگي

 [دسترسي  تاريخ]. آدرس سايت  اسم ناشر :محل نشرصورتيکه چاپ اول نباشد(.  

 
بعد از نام کتاب  "خانوادگي  نام و نام". افرادی که در کار تهيه کتاب) تا قبل از مرحله حروفچيني( مداخله مؤثر داشجته باشجند نام آنها به ترتيب  2

 ويراستار، مقدمه نويس.    ذکر مي شود. مانند: گردآورنده، مترجم، مصحح، شارح،
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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]. 

 براي منابع بدون نويسنده مشخص  4-6-1

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

 فدط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند در مطالبي كه 4-6-2

حرف اول نام   :Inکلمه    .عنوان فصل   .سال انتشار)مختصر(،  نام کوچک نويسنده فصل  ، نام خانوادگي نويسنده فصل

  :محل نشر .چاپنوبت  ،شماره جلد   . ) با حروف ايتاليک ( عنوان کتاب  ، نام خانوادگي مؤلف کتاب کتاب. مؤلف  کوچک 

 .  حاتشماره صف  ،اسم ناشر

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

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

 زماني كه ناشر، موسسه / سازمان باشد 4-6-3

Unesco, 1993.  General information programme and UNISIST.  Paris: Unesco, (PGI-93/WS/22).  

 مداله  4-7

 مداله در مجله 4-7-1

شجماره جلد شجماره مجله   ،) با حروف ايتاليک ( نام مجله  .عنوان مقاله .سجال انتشجار  ،حرف اول نام نويسجنده ،   نام خانوادگي نويسجنده

 .شماره صفحه   ،)داخل پرانتز (

Nicolle, L., 1990. Data protection: laying down the law. Management Computing, vol. 13, no. 

12, pp. 48-49, 52. 

 مجالت الکترونيکي 4-7-2
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   .[online](، نام مجله ) با حروف ايتاليک  .عنوان مقاله  .سال انتشار ، .حرف اول نام نويسنده،  نام خانوادگي نويسنده

    ]تاريخ دسترسي[. موجود در سايت: آدرس سايت. شماره صفحه ،ماره جلد شماره مجله )داخل پرانتز(ش

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].  
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 5فصل 

 شيوه قرارگيري فهرست مراجع

 يا رساله قرار گيرد: نامهپايانهای زير در  صورتفهرست مراجع مي تواند به 

 در پايان هر فصل  -الف       

 نامه/ رساله در آخر پايان -ب       

 نويسي منابع :فهرست  برای باشد  ای هم از منابع فارسي و هم انگليسي استفاده شدهنامهه در پايانکدر صورتي

 غير فارسجي  نامه های فارسجي ابتدا منابع فارسجي و سجپس منابعرود در پايانکارههاروارد )الفبايي ( ب  روش اگر    الف(

) به ترتيب الفبايي ( و سجپس منابع فارسجي )به   غير فارسجياول منابع    غير فارسجيهای  نامهدر پايانو   شجوند ميذکر  

 شوند؛ترتيب الفبايي( فهرست مي

ونکوور مورد اسجتفاده قرار گيرد منابع به ترتيب ظهور در متن فهرسجت خواهند شجد و اختالط منابع    روش ب( اگر    

 ايرادی ندارد. غير فارسيفارسي و 

 به نکات زير توجه کنيد:  

* در کتابنامه لقبهايي نظير » دکتر، مهندس، اسجتاد، عالمه، آيت اهلل، حجت االسجالم، شجيخ، مال، موالنا و...         

جلو نام اشجخا  حذف مي شجود، مگر اينکه آن لقب جزء نام فرد شجده باشجد، در ضجمن هر گاه ضجرورتي برای از  

ذکر لقب و عنوان کسججي باشججد )مثالً برای مشججخص کردن دو نفر همنام از يکديگر(، مي توان آن را در داخل 

 پرانتز بعد از نام کوچک ذکر کرد مانند:

 سجادی، ضياءالدين ....
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 ني، محمدکاظم به حسين...آخوند خراسا

 يوسفي، غالمحسين )دکتر(...

* درذکر مشجخصجات آثار التيني، حرف اول تمام کلمه ها با حروف بزرگ نوشجته مي شجود، البته حرف اول          

حروف اضجافه و تعريف، بزرگ نوشجته نمي شجود، مگر اينکه نخسجتين کلمه عنوان، حرف اضجافه يا تعريف باشجد که  

 ف اول آن حرف اضافه يا تعريف نيز بزرگ نوشته مي شود. در آن صورت حر

* هر گاه اطالع مربوط به يکي از مشججخصججاتي که در کتابنامه مي آيد، از منابع ديگری غير از خود کتاب به        

هر گاه محل نشر، نام ناشر يا تاريخ نشر کتابي معلوم    دست آمده باشد، آن را در داخل قالب مي گذارند، همچنين

مي نويسجججنجد، و اگر جزء ديگری از  بي تجاو   بي نجا  ،بي ججانبجاشجججد، بجه ترتيجب بجه ججای آنهجا در داخجل قالب 

مشجخصجات کتابنامه نامعلوم باشجد، چيزی به جای آن نوشجته نمي شجود. همچنين هر گاه در ضجمن مشجخصجات 

طالع اضجافه تری بيايد )مانند شجماره ويرايش متن اصجلي در متنهايي که ترجمه مي شجوند( مي  کتابنامه الزم شجود ا

 ( . به مثال صفحه بعد توجه فرماييد. 1379زاده،توان آن را نيز در داخل قالب گذاشت )غالمحسين
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 واژه نامه فارسي به انگليسي

 

  الف

 Synergistic effect اثر هم افزايي

  ب

 Rearrangement بازآرايي

  پ

 Monoclonal antibody پادتن تک دودماني

 Inflammatory response پاسخ التهابي

  ت

 On-line estimation تخمين بالدرنگ

  ج

 Mutant يافتهجهش 

  ح

 Quasi steady state حالت شبه پايا

  خ

 Autoimmune خود ايمن

 Increasing feeding rate خوراک دهي با سرعت افزايشي

  ژ

 Synthetic gene ژن ساختگي

  س 

 Alfa helix ساختمان مارپيچي

 Beta sheet ساختمان صفحه ای بتا

  ش 

 Molecular weight marker شاخص وزن مولکولي

  گ

 Viscosity گرانرروی

 Incubate گرماگذاری

  م 

 Macrophage ماکروفاژ
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