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 مقدمهالف: 

 مختلف هايرشته مقطع کارشناسی در نامهپايان و است شده بينیپيش تحصيلی سالنيم 8 مدت به پيوسته کارشناسی دوره طول •

 .گيردمی قرار قضاوت مورد دوره پايان اين موسسه آموزش عالی معماري و هنر پارس در

 هايرشتهناپيوسته  مقطع کارشناسی در نامهپايان و است شده بينیپيش تحصيلی سالنيم 4 مدت به ناپيوسته کارشناسی دوره طول •

 .گيردمی قرار قضاوت مورد دوره پايان اين موسسه آموزش عالی معماري و هنر پارس در مختلف

 هايرشته ارشد مقطع کارشناسی در نامهپايان و است شده بينیپيش تحصيلی سالنيم 4 مدت به ناپيوسته ارشد کارشناسی دوره طول •

 .گيردمی قرار قضاوت مورد دوره پايان اين موسسه آموزش عالی معماري و هنر پارس در مختلف

 نامهپایان موضوع انتخابب: 

هر کدام از استادان موسسه آموزش عالی معماري  که جاآن از. گرددمی معين و انتخاب راهنما استادمدير گروه و  با مشورت با نامهپايان موضوع

. ها معرفی گرددآن هايزمينه به توجه با دانشجويان انتخابی موضوع تا دارد ضرورت ،نمايندفعاليت می تحقيقاتی خاص زمينه در و هنر پارس

سايت(  موسسه آموزش عالی معماري ي )وبالزم به ذکر است فهرستی از اسامی، آدرس پست الکترونيک، و زمينه تخصصی استادان در تارنما

 و هنر پارس قرار داد.

 ارائه پیشنهاده )پروپوزال(  زمانج: 

 استادان از يکی راهنمايی تحت را خود نامهپايان موضوع تحصيلیهفتم  سالنيم درضروري است دانشجويان مقطع کارشناسی پيوسته  •

 فراهم هشتم سالنيم در نامثبت امکان هابراي آن تا برسانندشوراي تحصيالت تکميلی  تصويب به را خود( پروپوزال) پيشنهاده و انتخاب

 . گردد

 استادان از يکی راهنمايی تحت را خود نامهپايان موضوع تحصيلیسوم  سالنيم درضروري است دانشجويان مقطع کارشناسی ناپيوسته  •

 فراهم چهارم سالنيم در نامثبت امکان هابراي آن تا برسانندشوراي تحصيالت تکميلی  تصويب به را خود( پروپوزال) پيشنهاده و انتخاب

 . گردد

 استادان از يکی راهنمايی تحت را خود نامهپايان موضوع تحصيلی دوم سالنيم دردانشجويان مقطع کارشناسی ارشد ضروري است  •

 فراهم سوم سالنيم در نامثبت امکان هابراي آن تا برسانندشوراي تحصيالت تکميلی  تصويب به را خود( پروپوزال) پيشنهاده و انتخاب

 . گردد

 نامهپایان واحد اخذ زماند: 

 باشد.  هاي پيشين را اخذ کرده و با موفقيت گذراندهپذير است که دانشجو تمامی واحدنامه زمانی امکاناخذ واحد پايان

 توصيه برسد، به اتمام چهارم سالنيم پايان تا نامهپايان از دفاع رودمی انتظار جاکهآن ازکارشناسی ارشد: کارشناسی ناپيوسته و  -

 سال چهارم اخذ نمايند. نامه خود را در نيمواحد پايان صحيح و دقيق بنديزمان با دانشجويان تا گرددمی

 با دانشجويان تا گرددمی توصيه برسد، به اتمام هشتم سالنيم پايان تا نامهپايان از دفاع رودمی انتظار جاکهآن ازکارشناسی:  -

 اخذ نمايند. هشتمسال نامه خود را در نيمواحد پايان صحيح و دقيق بنديزمان

 نامهپایان تدوین نحوهه: 

 تا دارد ضرورت است، نامهپايان موضوع خصوص در آمده عمله ب تحقيقات چگونگی از مکتوب و علمی گزارشی که نامهپايان تدوين براي

 .نمايد پيرويی که در ادامه آمده، نکات از آن نوشتاري ساختار

 هاآنقرارگیري  ترتیب و نامهپایان یك اصلي يهابخشو: 

 نامه به شرح زير است:هاي پايانصفحهتعداد حداکثر 

 نامههاي پایانحداكثر صفحه: 1-1جدول

 كارشناسي ارشد كارشناسي رشته

 صفحه 150 صفحه 120 معماري

 صفحه 150 صفحه 100 ساير رشته ها
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 :است زير هايبخش داراي ترتيب به معمول طور به رساله يا نامهپايان يک

 فارسی به جلد روي زرکوب فرم .1

 (جلد روي مندرجاتهمراه با ) فارسی به جلد داخلی فرم .2

 مختلف تزيينات و چارچوب رسم از و شود آرايیصفحه ساده شکل به صفحه اين است ضروري: "الرحيم الرحمن... ا بسم" صفحه .3

 .بگيرد قرار صفحه وسط در عبارت اين چنينهم. شود خودداري

 با پارس هنر و معماري عالی آموزش موسسه دانشجويان نامهپايان معنوي و مادي مالکيت حق: "اثر اصالت تعهد فرم" صفحه .4

 .شود امضا و مطالعه دانشجو توسط بايستی که شده ارائه دانشگاه( سايتوب) تارنماي در عنوان همين

 نتايج مالکيت و تکثير و چاپ حق .5

 (اختياري) صفحه يک در( Dedication) تقديم .6

 (اختياري) صفحه يک در( Acknowledgments) تشکر و تقدير .7

 (صفحه يک رد کليدي واژگان و گيرينتيجه نتايج، روش، هدف، شامل) کليدي واژگانو همراه با  فارسی به نامهپايان چکيده .8

a. ها، و مهندسی هاي مديريت پروژه و ساخت، مديريت ساختههاي کارشناسی ارشد رشتهبراي رشته واژه؛ 200 حداكثر

 گرايش مديريت ساخت  –عمران 

b. براي ساير رشته و مقاطع؛ واژه 300 حداكثر  

 

 نکته: مقطع كارشناسي نیاز به تدوین چکیده انگلیسي ندارد         
 

 (Table of Contents) مطالب فهرست .9

 قرار هافهرست ساير و هاشکل فهرست ها،جدول فهرست ها،نشانه و هاعالمت فهرست مطالب، فهرست ترتيببه چکيده از بعد -

 .گيرندمی

 شوند.نمی  ذکر امثال آن( و چکيده تقديم، تقدير،) نامهپايان اوليه هايصفحه مطالب، فهرست در -

 ذکر با نامهپايان هر هايبخش زير و هابخش ها،فصل ها،عنوان ،هانشانه ها ومخفف ها،شکل ها،جدول فهرست مطالب در فهرست -

 آيد.می مربوط عنوان و اول صفحه

 .باشد متن خود هايِعنوان مانند بايد مطالب فهرست هايعنوان -

 .گيرندمی قرار هاآن از پس تورفتگی با هستند، اصلی هايعنوان مجموعه زير که فرعی هايعنوان مطالب فهرست در -

 14 فونت با و شوندمی گذاريشماره الفبا حروف با هافهرست ساير و هانشانه و هاعالمت ها،شکل ها،جدول مطالب، هايفهرست -

 .دنشومی درج بنديفهرست استايل در و "نازنين بی"

 (وجود صورت در) اشکال فهرست .10

 (وجود صورت در) جداول فهرست .11

 (وجود صورت در) اختصاري عالئم فهرست .12

 :شوندمی آورده فصل يک قالب در قسمت هر که نامهپايان اصلی بدنه .13

a. گرايش  –ها، و مهندسی عمران هاي مديريت پروژه و ساخت، مديريت ساختههاي کارشناسی ارشد رشتهبراي رشته

 هاي بدنه اصلی به شر ح زير است:  مديريت ساخت، بخش

i. مقدمه 

ii. تحقيق پيشينه يا شده انجام مطالعات بر مروري 

iii. هاداده و تحقيق روش 

iv. (هايافته) نتايج 

v. پيشنهادها يا آتی مطالعات با همراه گيرينتيجه و بحث 

b. شود.نامه زير نظر استاد محترم راهنما تعيين میها و مقاطع، ساختار و بدنۀ اصلی پايانبراي باقی رشته 
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معماري فصلی را به تحليل سايت/ بنا به طور معمول دانشجويان رشته  توجه:

 گردد.اين فصل زير نظر استاد محترم راهنما تدوين میدهند که اختصاص می

 شماره ادامه در آن صفحه شماره ها،پيوست برخالف و آيدمی هاپيوست از قبل فهرست، : اينمأخذ و ،منابع مراجع، فهرست .14

 .است نامهپايان اصلی متن هايصفحه

 

 

 (لزوم درصورت. )شوندمی جدا يکديگر از الفبا باحروف ،باشد پيوست چند داراي نامهپايان کهدرصورتی :هاپيوست .15

 .شودمی تنظيم غيرفارسی به فارسی يا فارسی به غيرفارسی الفبايی، صورت به :نامهواژه .16

 (واژه 300 داکثرح) کليدي واژگانهمراه با  انگليسی به چکيده .17

a. ها، و مهندسی هاي مديريت پروژه و ساخت، مديريت ساختههاي کارشناسی ارشد رشتهبراي رشته واژه؛ 200 حداكثر

 گرايش مديريت ساخت  –عمران 

b. براي ساير رشته و مقاطع؛ واژه 300 حداكثر  

 .  شود قيد ميالدي به آن ماه و سال تاريخ و فارسی عنوان صفحه مانند آن : مطالبانگليسی عنوان صفحه .18

 جلد پشت .19

 عطف جلد .20

 اي است.سورمه ارشد كارشناسي دانشجویان نامهپایان جلد رنگ: نکته
 

 (نگارش براي  تفصیلي راهنماي)آرایي نامه نگارشي و صفحهز: شیوه

 :است آمدهمراجع،  فهرست قرارگيري شيوه و تنظيم چگونگی چنينهم و نامهپايان نگارش نحوه مورد درو مفصلی  کامل توضيحات در ادامه
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 1فصل 

 مقدمه

 ها است. طورکلی فصل اول شامل مقدمه، بيان مسأله، اهميت تحقيق و فرضيهبه

 1؟ چیني)تایپ( كنیمحروفنامه خود را چگونه پایان 1 – 1

 هاي زير توجه کنيد: ( اقدام و به نکته2-1، مطابق جدول) wordنامه با استفاده از نرم افزارچينی پايانبراي حروف

 .شود نوشته 18 نازنين بی فونت با صفحه وسط در و جداگانه صفحه يک درعنوان هر فصل  -

 گيرد تيره قرارمی 11نازنين با فونت بی  جدول پايينعنوان و شماره جدول  -

 .از گذاشتن چارچوب و ساير تزيينات به دور متن خودداري شود -

 شود.آغاز می  تر )سر سطر(ها از يک سانتيمتر داخلسطر اول کليه پاراگراف -

 تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد.هاي تقدير و تشکر، تقديم و بسم اهلل میالخط صفحهرسم -

سی يا التين به کاررفته، از قلم     - سی، کلمه انگلي شده در      Times New Romansدر مواردي که داخل متن فار شاره  شماره ا با 

 جدول راهنما استفاده شود.

 متر باشد.سانتی 15/1فاصله خطوط  -

ست، چپ، باال و پايين به ترتيب برابر ب         - شيه را شود. حا سان رعايت  صفحات بايد يک  5/2و  3، 5/2، 5/3ا محدوده خطوط تمام 

 سانتيمتر باشد.

 شود( صحيح است.ي( صحيح است، )می شود( اشتباه است )میهاتيفعالي( اشتباه است )ها تيفعالها رعايت شود )نيم فاصله -

و پرانتز به کلمه   ، دو نقطه، نقطههمه کلمات )هاي، ها، می، اند، اي( با کلمه قبل نيم فاصللله خواهند داشللت. هم نين ويرگول -

 .قبل چسبيده و از کلمه بعدي فاصله خواهند داشت

 

 هاي انگليسی و التين حاشيه چپ و راست بالعکس است.نامهبراي پايانتوجه: 

 

 

 فرانسه/انگلیسي اندازه نوع قلم نوع متن

 Times New Roman  16\Bold تيره 18 بی نازنين هاها و نام فصلعنوان

 Times New Roman  14\Bold تيره 16 نازنين بی اي(شمارهها)عنوان تکبخش

 Times New Roman  13\Bold تيره 15 نازنين بی اي(ها)عنوان دو شمارهزير بخش

 Times New Roman 12\Bold تيره 14 نازنين بی اي و بيشترعنوان سه شماره

 Times New Roman 12 14 نازنين بی متن اصلی

 Times New Roman 10 11 نازنين بی منابع درون متنی 

 Times New Roman 9 9 نازنين بی زير نويس

 Times New Roman  12 14 نازنين بی فهرست مراجع

 Times New Roman 12 14 نازنين بی چکيده

 Times New Roman 10\Bold تيره 11 نازنين بی هاها و شکلشماره جدول

 Times New Roman  10\Bold تيره 11 نازنين بی هاو شکلها توضيح جدول

 نامهپایان چینيحروف راهنماي جدول: 2 -1جدول 

                                                           
 اي( يک خط فاصله الزم است.. بعد از اتمام پاراگراف و قبل از آغاز عنوان اصلی )تک شماره1
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 كاغذ و چاپ  1-2

 رو صفحۀ در پشت، صفحۀ رو، دو چاپ با که باشد ايگونهه ب بايد کاغذ جنس. باشد مرغوب و اسيد بدون سفيد، بايد گزارش کاغذ

 مرغوب کاغذ شود. اگرنامه به دو شکل الکترونيکی و چاپی تدوين میپايان .باشند جنس يک از بايد گزارش هايصفحه همۀ. نشود ديده

 .است بهتر دو رو چاپ نشود، ديده رو صفحۀ در پشت، صفحۀ رو، دو چاپ با و باشد

 فارسي زبان به جلد روي 3 - 1

 ايهحاشيه مانند جلد روي هاي حاشيه. هستند زير ترتيب به آن پايين تا باال از زر بی پررنگ قلم با فارسی زبان به جلد روي اجزاي

 جا صفحه يک در که باشد ايگونه به بايد هاآن اندازة به بسته جلد روي اجزاي ميان فاصلۀ. است اصلی متن چپ سمت هايصفحه

 .داد کاهش است، آمده اينجا در آن ه از نيز را هاقلم اندازة توانمی رو اين از. بگيرند

 انگلیسي زبان به جلد پشت 4 – 1

 و( انگليسی زبان به) جلد روي اطالعات رو اين از. باشد فارسی زبان به جلد روي همانند بايد است، انگليسی زبان به که جلد پشت

 کار به« Times New Romans» قلم" زر بی" جاي به جلد پشت در ولی هستند؛ يکديگر مانند( انگليسی زبان به) عنوان صفحۀ

 .رودمی

  گذاريشماره 1-5

 هاگذاري صفحهشماره 1-5-1
 نامهپايان اصلی متن صفحه اولين از اعداد با گذاريشماره. شودمی شروع الفبا حروف با و مطالب فهرست از هاصفحه گذاريشماره

 .شودنمی درج فصل /بخش هر آغازين هايصفحه در صفحه شماره که باشيد داشته توجه(. صفحه وسط و پايين) شودمی آغاز( مقدمه)

I. گيرند: نامه قرار میصفحاتی که بدون شماره به ترتيب زير در ابتداي پايان 

 صفحه بسم ا...  -

 حق مالکيت -

 صفحه عنوان )مطابق فرم نمونه(  -

 تقديم )در يک صفحه(  -

 تشکر و قدردانی )در يک صفحه( -

 واژهچکيده فارسی به همراه کليد  -

II.  شوند: ج....( شماره گذاري می -ب  -صفحاتی که با حروف ابجد )الف 

 فهرست مطالب  -

 ها فهرست عالئم و نشانه -

 فهرست جداول  -

 فهرست نمودارها -

 ها فهرست عکس -

 ها فهرست نقشه -

III. شوند: گذاري میصفحاتی که با عدد شماره 

 شود گذاري با اعداد شروع میاز صفحه مقدمه شماره -

IV. گيرند:نامه قرار میصفحاتی که بدون شماره در انتهاي پايان 

 نامه واژه -

 ها و ضمائمپيوست -

 چکيده انگليسی به همراه کليد واژه -

 صفحه عنوان انگليسی -

 ها گذاري موضوعشماره  1-5-2
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شود. صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود.      هر فصل به چند بخش تقسيم می  نامه به چند فصل و  هاي اصلی پايان موضوع 

شود. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و       اند، مشخص می هاي هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا شده    هريک از بخش

زير بخش باشد، شماره هر زير بخش در سمت چپ عدد  که هر بخش دارايعدد سمت چپ، شماره ترتيب بخش مورد نظر است. درصورتی

ريزي پويا برنامه 2-4-3ريزي پويا دومين زير بخش از بخش چهارم فصل سوم باشد، به صورت فوق قرار می گيرد. به عنوان مثال اگر برنامه

 نوشته خواهد شد.

 هاگذاري پیوستشماره 1-5-3
هاي موجود در هر پيوست نيز باتوجه به پيوست مربوط   ها و جدولشود. شکل  گذاري مینامنامه/ رساله باحروف الفبا  هاي پايانپيوست 

 (.2-شود: )جدول الف شود. به عنوان مثال دومين جدول در پيوست الف به اين صورت نوشته میگذاري میشماره

 زیرنویس)پاورقي( 1-6

صورت زيرنويس در همان صفحه ارائه کرد. در توان بهداشته باشد، توضيح را میکه يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصی درصورتی 

شود و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن صورت کوچک در باال و سمت چپ آن مشخص میاي که بهاين صورت عبارت يا واژه توسط شماره

 متن اصلی کوچکتر است. شماره از قلم 3يا  2شود. قلم مورد استفاده در زيرنويس شماره ارائه می

 2فصل

 شکل در متن چگونگي استفاده از تصویر/

ها بايد ها، نمودارها و تصوير. جدول، نقشه، طرح، عکس و امثال آن استعمده شامل جدول، نمودار طورنامه بهتدبيرهاي تصويري در پايان

هاي نظر را ارائه دهد و يافته راجعه به متن بتواند اطالعات موردتصوير بايد بدون م خوانا، دقيق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/

 موجود در آن قابل تجزيه تحليل و ارزيابی باشد. 

 .باشند مرجع و عنوان شماره، داراي باید شکلي، موارد سایر و هافرمول ها،نقشه جداول، نمودارها، ها،شکل تمامي: توجه

شود. عدد سمت راست نشانه شماره شوند، مشخص میدو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا میها در متن با گذاري کليه شکلشماره

 فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر است و هر تصوير شامل عنوان و منبع می باشد.

 جدول 2-1

 ها است. هاي مربوط به يافتههر جدول داراي شماره، عنوان، ستون و رديف -

 ها ضروري باشد. هاي اختصاري ممکن است در بعضی جدولعالمتزيرنويس و  -

گذاري گذاري آن مستقل از شمارهگيرد و شمارههرگاه جدول داراي زيرنويس باشد اين زيرنويس درست ذيل جدول قرار می -

 کند. ها نيز از عرض جدول تجاوز نمیهاي متن است. طول سطرهاي اين زيرنويسزيرنويس

 شود. جدول به طور مسلسل در وسط يا گوشه سمت راست باالي جدول نوشته میتوضيح و شماره  -
 نمودار 2-2

دهد و داراي انواع مختلف هاي يک متغير را نسبت به يک يا چند متغير ديگر با خط يا نقطه نشان مینمودار تصويري است که دگرگونی

 گنجد. الزم به ذکر است شماره و عنوان نمودارها در ذيل آنها درج می شود. (، که توضيح آن در اين مختصر نمی1381است )حري،
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ها ذکر شده باتوجه به حروف الفباي آن پيوست، هايی که در پيوستها به ترتيب مذکور است و رابطهها و فرمولگذاري رابطهشماره

 (2-شوند، مانند: )الف گذاري میشماره
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 شکل/ عکس 2-4
اي گونهتوان کمک گرفت. هرگاه جزء خاصی از عکس مورد نظر است، بايد بهبراي نشان دادن يک دستگاه، شیء يا رويداد، تنها از عکس می

 (1-2نظر نباشد. )شکل تهيه شود که اجزاي فرعی چشمگيرتر از جزء مورد 

 
 :یك اثرمعماري؛ منبع: 1-2کل ش

 نقشه 5-2

صفحه از به بايد تا حد امکان شه کاربردن  شت   ها در پايانهاي بزرگ مانند نق شود و آنها را از طريق رونو هاي( هاي )فتوکپینامه خودداري 

نامه طوري تا نمود که لبه آن از ديگر مورد نظر را داخل پايانمخصوص در اندازه تعيين شده تهيه کرد. درصورت لزوم بايد به دقت صفحه     

 ها بيرون نزند.صفحه

 
 ؛ منبع:: نقشه ایران2-2نقشه

 

 3فصل 

 تنظیم فصل جدید

 هاي زير را دنبال کنيد:گام براي آغاز فصل جديد با استفاده از اين نمونه

 از آخرين حرف موجود قرار دهيد.نما را بعد به انتهاي فصل قبل برويد، بدين معنی که مکان .1

شود. سپس به   کليک کنيد. صفحه جديدي باز می  Okو سپس   Page Breakرا انتخاب کرده و روي گزينه  Insert ،Breakاز منوي  .2

 چينی بقيه مطالب خود اقدام کنيد. حروف
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 4فصل

 راهنماي استناددهي و تنظیم فهرست مراجع

 متنی برون و متنی درون دوگونۀ استنادها (. 9، 1385 ،حري) شود  می ناميده استناد  موضوع،  يک زمينۀ در پيشين  آثار به پديدآور استناد 

 از کوتاهی مشخصات شيوه اين در .دهندمی استناد ديگر منبع به متن درونِ در که شوند می گفته استنادهايی  به متنی درون استناد . دارند

 پايين مانند متن، از بيرون جايی در شللده اسللتناد منابع نيز متنی برون اسللتنادهاي در. شللودمی نوشللته متن در مطلب نقل از پس منبع،

صل،  پايان صفحه،  نامه کليه منابعی که در متن پاياننامه، نامه نگارش پايانطبق آيين (.28، 1385 ،حرّي) شوند می آورده متن پايان يا ف

شده  ست مراجع قرار ذکر  ستناد  از نمونه چنددر ادامه  گيرنداند بايد در فهر سی  هايزبان به متنی درون و متنی برون هايا سی  و فار  انگلي

 . اندآمده

 فارسيمنابع  -الف


 مراجع )فارسي( فهرست تنظیم و استناددهي 2-4جدول 

 استناد درون متن نویسيمرجع مدرک

  ککتاب با ي

 سندهينو

 (40، 1364)فرشاد،  (1364. )رازيش راز،يدانشگاه ش ،ايپوسته هاي. ساختمانيفرشاد، مهد

  کتاب با دو

 نويسنده

 ايانهيکتابخانه را ياطالعات در نظامها یابيباز يو روشها ميداورپناه، محمدرضا. مفاه ن؛يمحمدحس ،یانيد

 (1381مشهد. ) ،یموسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوس ران،يا

، 1381و داورپناه،  یاني)د

56) 

 

سه  کتاب با 

 سندهينو

کشور.  یفرهنگ راثي. تهران: سازمان مرانيا ي. موزه هادونيفر ،یعباس؛ امان ،یفراهان یعيرف ون؛يکتا ،یصارم

(1372) 

 ،یو امان یعيرف ،ی)صارم

1372 ،78) 

 شيبکتاب با 

 سندهياز  سه نو

 

احمد. فرهنگ و  ،يیفر، حسن؛ نما یسلطان ؛یمحمدتق ،یطوس یاحمد؛ منش ،یرضوان ؛یمحمدتق ،ياکبر

 (1372مشهد. ) ،يآستان قدس رضو هايپژوهش اديبن ،یفارس -یسي: انگلیاصطالحات علوم و تمدن اسالم

، 1372 گران،يو د ي)اکبر

77) 

 

کتاب با 

مترجم، 

 اي راستار،يو

 گردآورنده

 (90، 1978 ا،ي)بوسکال (1379نشر گفتار، تهران. ) ت،ي. آدمیتي( مترجم: خوشدل، گ1978لئو. ) ا،يبوسکال

کتاب با 

 سندهينو

 یسازمان

 ،يسبز شهر يفضا ی. ضوابط طراحارهايمع نيو تدو یکشور، دفتر امور فن يزيو برنامه ر تيريسازمان مد

 (1380و انتشارات، تهران. ) یمرکز مدرک علم ،یبانيکشور، معاونت امور پشت يزيو برنامه ر تيريسازمان مد

 برنامه و مديريت سازمان)

 فنی امور دفتر کشور، ريزي

 ،1380 معيارها، تدوين و

34) 
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 کياز   یفصل

 کتاب

شدن، مجموعه  یو جهان یمحسن. جامعه اطالعات ،ینيالعابد نيز ی: حاجراستاريعبدالرضا. و ،یچاکل ينوروز

 ران،يا یاسالم يجمهور ی. کتابخانه مل153-121 ران،يا یو اطالع رسان يانجمن کتابدار يشهايمقاالت هما

 (1384تهران. )

، 1384 ،یچاکل ي)نوروز

140) 

کتاب 

 الکترونيک

 ران،يا یمرکز اطالعات و مدارک علم ی. انتخاب منابع اطالعاتيمهر ،یقيتا. مترجم: صدی. بليالمبرت، ج

 ( 1380تهران، )

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

 (25/4/1385در  ی)دسترس

 تا(یب ،)المبرت

 تهران، ايران، علمی مدارک و اطالعات مرکز الکترونيکی، نشر. حسين علی قاسمی،: ويراست. محمود بابايی،

(1382 ) 

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

 (9/5/1385 در دسترسی)

 (1382 ،يی)بابا

 

  کمقاله با ي

 سندهينو

دانش آموزان، مجله روان  یمعلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدن یمشارکت تيري. مدنينازن ،ياسد یبن

 (1383، تهران. )96-65(: 2)34 یتيو علوم ترب یشناس

 (95، 1383 ،ياسد ی)بن

دو  مقاله با 

 سندهينو

 یتيو علوم ترب شناسی: چاله ها و چالشها، مجله روانیاعظم. استناد در آثار علم ،یعباس؛ شاهبداغ ،يحر

 (1383، تهران. )65-96(: 2)34

، 1383 ،یو شاهبداغ ي)حر

95) 

سه مقاله با 

 سندهينو

  سندهيمانند کتاب با سه نو سندگانينام نو

از  شيبمقاله با 

 سندهيسه نو

  سندهياز سه نو شيمانند کتاب با ب سندگانينام نو

ترجمه  مقاله

 شده

 3)20 یمحمدرضا. کتابداران در عصر دانش، علوم اطالع رسان ،یماني( مترجم: سل2004. )نايماترسکا، کاتارز

 (1384. )98-87(: 4و

 (96، 2004)ماترسکا، 

  مقاله

  هاکنفرانس

 نيو تکو وز،يم يرياز سر گ ،یشگاهيبر بلوغ آزما  DEHP ري. تاثهيحور ،يسپهر ن؛يحس ،یمانيدالمن، اعظم؛ ا

 (1384. )النيگ ،یشناس ستيز يکنفرانس سراسر نينابالغ موش. پوستر ارائه شده در چهاردهم يتهاياووسا

 ،يو سپهر یماني)دالمن، ا

1384) 

 مقاله

 يهاهينشر

 کيالکترون

. علوم رسانیو اطالع ايکتابخانه افزارهايدر نرم نهياطالعات به یابيباز هايستميس ی. طراحیعل ،یگزن

 (1379(. )يد 10) 2-1، ش. 16 رسانیاطالع

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

 (3/7/1385در  ی)دسترس

 (89، 1379 گزنی،)

 يهامجله

 یچاپ

 (56، 1384 ،ی)قاسم (1384. )6: نيبر، فرورد یل ،یقيموس يفاطمه. کتابدار ،یقاسم
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 يهامجله

 کيالکترون

 یپژوهشگاه اطالعات و مدارک علم کيمجله الکترون ک،يآموزش الکترون طيدر مح تايعاصفه. متاد ،یعاصم

 (1385(. )1)6 رانيا

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

 (3/7/1385در  ی)دسترس

 (87، 1385 ،ی)عاصم

 يهاروزنامه

 یچاپ

 (1385 سلوکی،) (1385. )مرداد 30 همشهري، البالغه، نهج در بعثت آورد ره(: ع)علی زبان از( ص)محمد. آذر سلوکی،

 يهاروزنامه

 کيالکترون

 (1385مهر، ) 9 ن،يآنال يدارالفنون به موزه. همشهر لي. آغاز تبدهيمرض ان،يسبزعل

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

 (11/7/1385در  ی)دسترس

 (1385 سبزعليان،)

 شخصی  نامه

 يدرباره معاهده ترکمان ا یقائم مقام فراهان دالوزراءيس یخيو تار یاسيس هايابوالقاسم. نامه ،یفراهان مقام قائم

 ق. به کوشش  1243االول  عيو غرامات آن، دهه اول رب

 (1358. تهران: دانشگاه تهران. )یقائم ريجهانگ

، 1358 ،ی)قائم مقام فراهان

23) 

 

از   يامجموعه

 هانامه

 نفت درباره علمی اطالعاتی شامل کشور از خارج جوانان به و پسرم به نامه چند: باران قطره. محمد اسماعيلی،

 (1377. )تهران زمان، کتاب ،...و

 (45، 1377 ،یلي)اسماع

 

  يهامصاحبه

  منتشر شده

. ايران پادشاه با مصاحبه انضمام به جهان سازانتاريخ با مصاحبه در اوتی آندره جوليو با مصاحبه. اوريانا فاالچی،

 (1362. )51-24. جاويدان: تهران. نريمان بيدار مجيد ترجمه

 (43 ،1362 فاالچی،)

  هايمصاحبه

نشده منتشر

  

 .یاسالم سميرودنسون: درباره انتگر ميمنتشر نشده با ماکس ايتا. مصاحبهی. بلبريآشکار، ژ

www.peykarandeesh.org 

 (3/2/1385در  ی)دسترس

 تا( یب ،)آشکار

 

 و  هانامهپايان

  هارساله

 (25، 1380 ،ی)فالح (1380ارشد، دانشگاه قم. ) ینامه کارشناس اني. پاهيحدود و احکام آن در فقه امام ه،يمهر یداود. بررس ،یفالح

 پيوسته مدارک

 نويسنده با

 مشخص

 (1384)مرض قند(. )ابتيبر د يزهرا. مقدمه ا ،یپازک

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

(18/7/1385) 

 (1384 ،ی)پازک

 

 پيوسته مدارک

 نويسنده با

 مشخص

 (1385. )انجمن آموزشی کارگاههاي و هادوره. ايران روانشناسی انجمن

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

 ايران، روانشناسی انجمن)

1385) 
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 (3/7/1385 در دسترسی)

 صفحه اينترتی

 ( مريکاآ نسرطا نجمنا ينترنتىا صفحه2017) سرطان ىها هشوپژ

.http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-101/cancer-

research/?region=on 

 مريکاآ نسرطا نجمنا

(2017)  

 مشخص يخرتا که مانىز

 (تا بى) نترنتىا هپايگا: نباشد

 

 منابع انگلیسي -ب

 
 استناد درون متن نویسيمرجع مدرک

  ککتاب با ي

 سندهينو

Gasper, Frank X. (1999). Leaving Tico. Hanover, NH: Univ  . press of England. 
(Gasper, 1999, 87) 

  کتاب با دو

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

(Unwin & Galway, 

1984, 56) 

سه  کتاب با 

 سندهينو

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

meteorohogist. Chicago: Dark Weather and Clere. 
(Merk, Fogg & 

Snowe, 1987, 65) 

از   شيبکتاب با 

 سندهيسه نو

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, 

15) 

مترجم، کتاب با 

 اي راستار،يو

 گردآورنده

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

London: Oxford Univ. Press.(Tzu 6th century BC) 
(Grifith, 1963, 45) 

 سندهينوکتاب با 

 یسازمان
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, 1985,25) 

 کياز   یفصل

 کتاب
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, 1987,152) 

 کتاب الکترونيک

Sirosh, J,. Miikkulainen, & J. A. Bednar. (1996). Self organization of orientation maps, 

lateral connections, and dynamic receptive fields in the 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) 
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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) 

  کمقاله با ي

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

Educational Technology 29(3):267-270 
) Tweddle, 1998, 268) 

دو  مقاله با 

 سندهينو
  نويسنده دونام نويسندگان مانند کتاب با 

سه مقاله با 

 سندهينو
  نام نويسندگان مانند کتاب با سه نويسنده

از  شيبمقاله با 

 سندهيسه نو
  نام نويسندگان مانند کتاب با بيش از سه نويسنده

ترجمه  مقاله

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

  مقاله

  هاکنفرانس
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) 

 يهاهينشر مقاله

 کيالکترون

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) 

 Lacey, Stephen. (2000). The new German style. Horticulture(March):44 (Lacey, 2000) یچاپ يهامجله

 يهامجله

 کيالکترون

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) 

  يهاروزنامه

 یچاپ

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

23. 
(Royko, 1992) 

 يهاروزنامه

 کيالکترون

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) 

 

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
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html
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 Adams, Henry. (1930). Letters of Henry Adams, 1858-1891. Ed. Worthington Chauncey شخصی  نامه

Ford. Boston: Houghton Mifflin. 

(Adams, 1930) 

 

از   يامجموعه

 هانامه

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) 

 

 يهامصاحبه

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

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

(Bellor, 1979) 

 

 هايمصاحبه

  نشده منتشر
Hunt, Horace [pseudo.]. (1976). Interview by Ronald Schatz. Tape recording. May 16. 

Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg. 
(Hunt, 1976) 

 و هانامهپايان

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

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

(Schwarz, 2000) 

 

 با پيوسته مدارک

 مشخص نويسنده

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) 

 با پيوسته مدارک

 مشخص نويسنده

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) 

(Federation of 

American Scientists, 

2000) 

 صفحه اينترنتی
http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-101/cancer-research/?region=on 

.American Cancer Society (2017). Cancer Resear 

American Cancer 

Society (2017). 

Cancer Research 

 

 5فصل 

 شیوه قرارگیري فهرست مراجع

 کهدر صورتیگذاري شده باشد. گيرد. ضروري است که اين فهرست شماره  الفبا قرار مینامه و به ترتيب حروف پايانآخر فهرست مراجع در  

شده       نامهدر پايان ستفاده  سی ا سی و هم انگلي شد اي هم از منابع فار ست   براي با سی منابع فهر سی ابتدا منابع  نامهدر پايان، نوي هاي فار

سپس منابع   ف سی و  سی  ار سی غيرهاي نامهپاياندر و  شوند میذکر  غيرفار سی غيراول منابع  ،فار سپس منابع   فار )به ترتيب الفبايی( و 

  .شوندفارسی )به ترتيب الفبايی( فهرست می

 به نکات زير توجه کنيد:  نويسی، در رابطه با فهرست

شود، از جلو نام اشخاص حذف می« مال، موالنا و...االسالم، شيخ، اهلل، حجتدکتر، مهندس، استاد، عالمه، آيت»هايی نظير نامه لقبدر کتاب

گاه ضرورتی براي ذکر لقب و عنوان کسی باشد )مثالً براي مشخص کردن دو نفر . در ضمن هرکه آن لقب جزء نام فرد شده باشدمگر اين

 را در داخل پرانتز بعد از نام کوچک ذکر کرد مانند:توان آننام از يکديگر(، میهم
 الدين ....سجادي، ضياء

 آخوند خراسانی، محمدکاظم به حسين...

 يوسفی، غالمحسين )دکتر(...

http://www.epl.org/library/straregic-plan-00.html
http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm
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شود، البته حرف اول حروف اضافه و تعريف، بزرگ نوشته ها با حروف بزرگ نوشته میذکر مشخصات آثار التينی، حرف اول تمام کلمه در

ه در آن صورت حرف اول آن حرف اضافه يا تعريف نيز بزرگ نوشته که نخستين کلمه عنوان، حرف اضافه يا تعريف باشد کشود، مگر ايننمی

 شود. می

  فهرست مراجع

 (1365مرکز نشر دانشگاهی، تهران. ) ،ويرايش پورجوادي، نصراله. درباره -1

 (1381هاي عمومی کشور. )حري، عباس. آيين نگارش علمی، چاپ سوم، تهران: دبير خانه هيأت امناي کتابخانه -2

 (1365، تهران. )2نشر نو، ويرايش  ،خانلري، پرويز. تاريخ زبان فارسی -2

 (1379زاده، غالمحسين. راهنماي ويرايش، سمت، تهران. )غالمحسين -3

 (1365مرکز نشر دانشگاهی، تهران. ) .هاي ايسميک قلبقارونی، منوچهر؛ خوش زبان، جواد؛ محمدي اردهالی، زهرا. بيماري -4

 (1384ی دانشجويان، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه معماري و هنر پارس، تهران.  )راهنماي پژوهش -5
 

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

University Press.  

2. 2- Hemingway, E., (2003). Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your 

Understanding of Written French [online]. Chicago: McGrawHill. Available from: 

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

3. Hassell, N., (2004). Gilts Investors Take Profits. Times [online] 10 August. Available from: 

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

4. Nicolle, L., (1990). Data protection: laying down the law. Management Computing, 13(12), pp 

48-49, 52. 

5. Somerville, I., (1992). Software Engineering. 4th ed. Reading, MA: Addison-Wesley. 
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