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 مقدمه

 

ه يک باربا نحوه نگارش و تنظيم مطالب در يدانشجويان گرام ينامه/ رساله، آشناياز اهداف نگارش پايان ييک

 در تدوين يايجاد هماهنگ يتوان بيان کرد، اما برايهاي الزم را نمتمام نکته است. در اين نمونه يموضوع علم

 د.نامه/ رساله رعايت کننرا در نگارش پايان ذکر شدههاي ها، الزم است دانشجويان گرامي نکتهها/ رسالهنامهپايان
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 ساختار پایان نامه/ رساله 9-9
 روي جلد به شرح زير از باال به پايين شامل:  ي: اجزاجلد يرو-1

 نشان دانشگاه   -1 

 تهراننام دانشگاه: دانشگاه   -2 

 پرديس نام    -3 

 نام دانشکده -4

 يمقطع تحصيل -5

 رشته -6

 گرايش -7

 عنوان -8

 نگارنده )نام دانشجو( -9

 اصلي و دوم ياستادان راهنما -11

 يدانش آموختگسال و ماه  -11

شود و از رسم چارچوب و تزيينات مختلف  يبه شکل ساده صفحه آراي صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم-2

 شود.  يخوددار

 يجزء مدارک جلسه دفاعيه مجلسه دفاع( )صورت هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع يتأیيدیه اعضا-3

  دانشکده دريافت کند.واحد مربوطه در تواند از يباشد و دانشجو پس از جلسه دفاع م

 برگه مربوطه  تهراننامه / رساله دانشجويان دانشگاه حق مالکيت مادي و معنوي پايان نامهصفحه تعهد -4

 دانشکده موجود است(.واحد مربوطه در در 

 ذکر مي شودهم در اين صفحه بر خالف روي جلد نام استادان مشاور  صفحه عنوان-5

 در يک صفحه )اختياري( (Dedication)تقدیم  -6

 در يک صفحه )اختياري( (Acknowledgments) تشکرو  تقدیر-7

و واژگان کليدي در يک  ي)شامل هدف، روش، نتايج، نتيجه گير يشامل واژگان کليد یچکيده فارس -8

 صفحه(
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 (Table of Contents) فهرست مطالب -1

، فهرست هاها، فهرست جدولو نشانه هافهرست عالمتفهرست مطالب، بعد از چکيده به ترتيب 

 گيرند. يقرار م هاو ساير فهرست هاشکل

 شوند؛ينامه/ رساله )تقدير، تقديم، چکيده و ...( ذکر نمهاي اوليه پاياندر فهرست مطالب، صفحه - 

-و زير بخش ها، بخشها، فصلهاها عنوانو نشانه ها، مخففها، شکلهافهرست مطالب شامل فهرست جدول -

 آيد؛ ينامه / رساله با ذکر صفحه اول و عنوان مربوط مهر پايان يها

 ؛خود متن باشد يهافهرست مطالب بايد مانند عنوان يهاعنوان - 

 پس از آنها قرار  يهستند، با تورفتگ ياصل يهاکه زير مجموعه عنوان يفرع يهادر فهرست مطالب عنوان -  

 ؛گيرند يم

 يگذاربا حروف الفبا شماره هاها و ساير فهرستو نشانه ها، عالمتها، شکلهامطالب، جدول ي فهرستهاصفحه -

 شوند.مي

  (List of Tables) هاجدول فهرست -11

 (Lists of Figures, Pictures and Maps)ها و نقشه هاعکسفهرست نمودارها،  -99

 هاو نشانه هاعالمتها، فهرست مخفف -12

 پایان نامه/ رساله )فصول( متن اصلی -13

، شماره صفحه آن در ادامه هاآيد و برخالف پيوستمي هافهرست مراجع، قبل از پيوست منابع و مآخذ: -94

 نامه است.پايان يهاي متن اصلشماره صفحه

 ييکديگر جدا محروف الفبا از  چند پيوست باشد با ينامه يا رساله داراکه پايانيصورت در: هاپيوست -91

 صورت لزوم( شوند. )در

 شود.يتنظيم م يبه غيرفارس ييا فارس يبه فارس ي، غيرفارسيبه صورت الفباي :نامهواژه -96

 یچکيده به زبان انگليس-17 

 سانتيمتر است. 5/2 و 5/3ي انگليسي و التين به ترتيب برابر با هاهاي سمت چپ و راست در متنحاشيهتوجه: 
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عالوه بر چکيده انگليسي، چکيده فارسي هم الزم  نامه و رساله هايي که به زبان عربي نوشته مي شوندپايان 

 است.

قيد  يو تاريخ سال و ماه آن به ميالد يمطالب آن مانند صفحه عنوان فارس :یصفحه عنوان به انگليس -18

 شود.  

  



6 

 

 

 ترتيب صفحات  9-2

 گيرند. نامه/ رساله قرار میصفحاتی كه بدون شماره به ترتيب زیر در ابتداي پایان 

 صفحة بسم ا... -

 جلسه دفاع()صورتتاييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسة دفاع  -

 حق مالکيت -

 و تکثير و مالکيت نتايج آيين نامه چاپ پايان نامه -

 صفحه عنوان )مطابق فرم نمونه(  -

 )اختياري(تقديم )در يک صفحه(  -

 )اختياري(تشکر و قدرداني  -

 )حداکثر پنج کلمه( به همراه کليد واژهچکيده فارسي  -

 

  شوند. ج....( شماره گذاري می -ب  –صفحاتی كه با حروف ابجد )الف 

 فهرست مطالب  -

 ها فهرست عالئم و نشانه -

 )در صورت نياز( فهرست جداول -

 )در صورت نياز(ها و نقشه هافهرست نمودارها، عکس -

 

 .صفحاتی كه با عدد شماره گذاري می شوند 

 شودگذاري با اعداد شروع مياز صفحه مقدمه شماره -

 

 يرند. گنامه/رساله قرار میصفحاتی كه بدون شماره در انتهاي پایان 

 نامه ضمائمواژه -

 به همراه کليد واژه)حداکثر پنج کلمه( چکيده انگليسي -

 صفحه عنوان انگليسي -
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 2فصل 

 كليات

 در اين فصل، کلياتي از موارد نگارشي پايان نامه به شرح زير آورده شده است.

 9)تایپ( كنيم؟  )عنوان اصلی/ بخش( نامه خود را حروفچينیچگونه پایان 2-9

هاي زير ( اقدام و به نکته1-2) ، مطابق جدول wordنامه با استفاده از نرم افزارحروفچيني پايانبراي 

 توجه کنيد: 

 ؛شود ياز گذاشتن چارچوب و ساير تزيينات به دور متن خوددار -      

دار، شمارهي هاپاراگرافي که از زير هر نوع عنواني شروع مي شود( و پاراگراف) پاراگراف آغازي”  -      

ر ، از يک سانتيمتر داخلتهاشوند و سطر اول بقيه پاراگرافهمواره از سراشپون )بدون تورفتگي( آغاز مي

 )سر سطر( آغاز مي شود.

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

 Times Newرسي، کلمه انگليسي يا التين به کاررفته از قلم در مواردي که داخل متن فا -      

Romans با شماره اشاره شده در جدول راهنما استفاده شود؛ 

 متر باشد؛يسانت 15/1فاصله خطوط  -      

محدوده خطوط تمام صفحات بايد يکسان رعايت شود. حاشيه راست، چپ، باال و پايين به ترتيب   -      

 سانتيمتر باشد. 5/2و  3، 5/2، 5/3برابر با 

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

 

 

                                                 
 اي( يک خط فاصله الزم است.. بعد از اتمام پاراگراف و قبل از آغاز عنوان اصلي )تک شماره1
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 جدول راهنماي حروفچيني پايان نامه 9-2جدول 

 

 فرانسه/یانگليس اندازه نوع قلم نوع متن

  Times New Roman تيره B Nazanin 18 هاو نام فصل هاعنوان

16\Bold 

-شماره)عنوان تکهابخش

 اي(

B Nazanin 16  تيره Times New Roman  

14\Bold 

  Times New Roman تيره B Nazanin 15 اي()عنوان دو شمارههازير بخش

13\Bold 

 Times New Roman تيره B Nazanin 14 بيشتراي و عنوان سه شماره

12\Bold  

  B Nazanin 14 Times New Roman يمتن اصل
12 

 B Nazanin 11 Times New Roman  10 پا نويس

 B Nazanin 14 Times New Roman  12 فهرست مراجع

  B Nazanin 14 Times New Roman چکيده
12 

 Times New Roman تيره B Nazanin 15 هاو شکل هاشماره جدول

13\Bold 

  B Nazanin 14 Times New Roman هاو شکل هاتوضيح جدول
12 

 

 كاغذ و چاپ  2-2

-الزم است صفحه يچاپ يهاشود. در نسخهيتدوين م يو چاپ ينامه به دو شکل الکترونيکپايان -       

 باشد.   ينامه از يک جنس کاغذ و ترجيحاً کاغذ تحرير هفتاد گرمهاي پايان

تهيه مي شوند  Wordهايي که در برنامة ديگري غير ازها/ رسالهنامهپايان يدر نسخه الکترونيک -       

و يا واحد مربوطه  شده آن به کتابخانه Pdf(، فايل اصلي به همراه فايل Farsi Text) ستمثل فارسي تک

 تحويل داده شود.

 

 گذاري شماره 2-3

 هاگذاري صفحهشماره 2-3-9
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گذاري با اعداد از اولين شود. شمارهها از فهرست مطالب و با حروف الفبا شروع ميگذاري صفحهشماره

 ابد.يشود و تا آخرين صفحه )چکيده انگليسي( ادامه مينامه )مقدمه( آغاز ميصفحه متن اصلي پايان

 شود. هاي آغازين هر بخش/ فصل درج نميتوجه داشته باشيد که شماره صفحه در صفحه

 گذاري مي تواند در باال يا پايين صفحه درج گردد.شماره 

  هاگذاري موضوعشماره  2-3-2

 شود. صفحه اول هر فصل ينامه به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسيم مپايان يي اصلهاموضوع

 (1384بايد از خط پنجم شروع شود. )راهنماي پژوهشي دانشجويان، 

هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا شده اند، مشخص  يهاهريک از بخش       

شود. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره ترتيب بخش مورد نظر است. يم

 زيربخش باشد، شماره هر زيربخش در سمت چپ عدد فوق قرار  يکه هر بخش دارادرصورتي

پويا دومين زيربخش از بخش چهارم فصل سوم باشد، به صورت  ييزرگيرد. به عنوان مثال اگر برنامه يم

 پويا نوشته خواهد شد. يريزبرنامه 3-4-2

 هاپيوست يگذارشماره 2-3-3

ي موجود در هر پيوست هاو جدول هاشود. شکل يم يرساله باحروف الفبا نامگذارنامه/ي پايانهاپيوست

شود. به عنوان مثال دومين جدول در پيوست الف به اين  يم يگذارنيز باتوجه به پيوست مربوط شماره

 (.2-شود: )جدول الف  يصورت نوشته م

 

 پانویس)پاورقی( 2-4

رنويس صورت زيتوان بهکه يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را ميدرصورتي

صورت کوچک در باال و اي که بهشمارهدر همان صفحه ارائه کرد. در اين صورت عبارت يا واژه توسط 

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

 تر است.شماره از قلم متن اصلي کوچک 3يا  2استفاده در پانويس 

 



11 
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 3فصل

 چگونگی استفاده از تصویر/شکل در متن
 

 
عمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است  طورنامه بهتدبيرهاي تصويري در پايان

ها بايد خوانا، دقيق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ ، نمودارها و تصويرها(. جدول1381)حري، 

 موجود در آن يهانظر را ارائه دهد و يافته نمودار/تصوير بايد بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد

 باشد.  يقابل تجزيه تحليل و ارزياب

ص شوند، مشخ يدر متن با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا م هاگذاري کليه شکلشماره       

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

 

 جدول 3-9

توان ي جدول را ميهاها است. ارزشمربوط به يافته يهاو رديف شماره، عنوان، ستون يهر جدول دارا

اي هي افقي و عمودي از يکديگر جدا کرد يا آنها را بدون استفاده از خط و تنها با حفظ فاصلههابا خط

 الزم نشان داد. 

 باشد.  يضرور هاجدول يممکن است در بعض يي اختصارهاپانويس و عالمت -

گذاري گيرد و شمارهپانويس باشد اين پانويس درست ذيل جدول قرار ميهرگاه جدول داراي  -

نيز از عرض  هاي متن است. طول سطرهاي اين پانويسهاگذاري پانويسآن مستقل از شماره

 کند. جدول تجاوز نمي

 يجدول نوشته م يتوضيح و شماره جدول به طور مسلسل در وسط يا گوشه سمت راست باال -

 شود. 

 نامه و رساله پايان تعداد صفحات 9-3جدول 
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 دكتري كارشناسی ارشد

151-111  251-151  

 

 

 4فصل 

 تنظيم فصل جدید
 

 
 ي زير را دنبال کنيد.هاگام براي آغاز فصل جديد با استفاده از اين نمونه

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

کليک کنيد.  Okو سپس  Page Breakرا انتخاب کرده و روي گزينه  Insert ،Breakمنوياز  -2

 شود. سپس به حروفچيني بقيه مطالب خود اقدام کنيد.صفحه جديدي باز مي
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1فصل   

 فهرست مراجعراهنماي تنظيم 

 
شود تأكيد می رنديگ اند بايد در فهرست مراجع قرارنامه ذکر شدهکه در متن پايان يکليه منابع

ست در فهر مورد استفاده مستقيم در متن قرار نگرفته اند یكه فقط مطالعه شده ول یمنابع

 :در منبع نويسي متون علمي به نکات زير بايد توجه کرد. درج نمي شوندمراجع 

آنچه اهميت دارد این است كه باید شايد مهم نباشد با چه شيوه اي منبع نويسي مي کنيد،  -

 توسط نویسنده انتخاب و در كل متن به طور صحيح و یکسان به كار رود؛یک شيوه 

در منبع نويسي بايد اطالعات به ميزاني ارائه گردد که خواننده بتواند منبع مورد استفاده ي  -

 به راحتي پيدا نمايد؛ نويسنده را

ا ونويسي( ير) رجاع درون متن به شکلي باشد که مشخص شود آيا متن نقل قول مستقيم استا -

 اقتباس است )انشاء از نويسنده ولي ايده از شخص ديگر است(؛ ونقل قول غير مستقيم 

 .اگر نوشته سفارشي است بايد مقررات اعالم شده توسط سفارش دهنده رعايت شود -

 در فهرست مراجع، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي بيايد. -

 با باشد.ترتيب قرارگيري منابع، بر اساس حروف الف -

 و برون متن قواعد استناد درون متن 5-1
  ،برای استناد دهی درون متنی به یک مقاله مجله به ترتیب، نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، سال انتشار، ویرگول

 شود. و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر می ص حرف

 (.83 ، ص1831)مرادی، مانند: 

  شوند نیازی به ذکر شماره صفحه نیست. ذکر نام پدیدآورنده و اینترنت بازیابی میلیکن در مورد منابعی که از

 کند.تاریخ انتشار اثر کفایت می

  :(.1811)وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مانند 

 شود.در صورتیکه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می 

 و فناوری، بی تا(. )وزارت علوم تحقیقاتمانند: 

  استفاده  "انو دیگر"اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت

 شود.می

 .(14-88 ، ص ص1831 ،ی)فرشاد (.85 ،ص1831)مرادی و ديگران، مانند: 

  شوند.انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا میاگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال 
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 . (11، ص.1835؛ عابدی و ديگران، 81، ص.1831)مرادی، مانند: 

 ویرگول  ها با نقطهشود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دیگر سالاگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می

 (.1133؛ 1183؛ 1138)باکلند، شوند، مانند: از هم متمایز می

 ط نام شود و فقاند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمییی که به فارسی ترجمه شدههابرای کتاب

 خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.

  :(.81، ص. 1881)ويکری، مانند 

 هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت  شود، الزم استاگر به یک منبع چند بار استناد داده می

استفاده نشود. الزم به ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده  "همان"

 شد  باید در فهرست منابع، آورده شود.

  واهد شد؛ زیرا فهرست منابع درج نخشود، در مبادله می مکالمات تلفنی و پست الکترونیکیمطالبی که از طریق

 مانند:ود. شاین منابع غیرقابل بازیابی توسط سایر افراد هستند. برای این منظور تنها از ارجاع درون متنی استفاده می

M. Burton (personal communication, August 1, 2009) 

 (1814، 2رحمت اله فتاحی )ارتباط شخصی، آبان 

 

 متنی می بايست اينگونه عمل کرد:*** در ارجاع برون 

 نام خانوادگی، نام، نام کتاب،شماره جلد، شماره صفحه

 333،ص5مثال: طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،ج

  ابن ندیم : خانوادگی در اسامی قدیمی همان نام مشهور است مثالنام 

  دد.اما در فهرست منابع نام کامل کتاب ذکر گر )مثال الکشاف(ستذکر نام کتاب، عنوان مشهور کتاب کافی  ادر 

 

 

 فهرست منابعروش تنظیم  5-2

 کتاب 5-2-1
 برای استناد دهی به کتاب، در بخش فهرست منابع به صورت زیر عمل شود:

 

 انگلیسی )يک نويسنده(:کتاب 
Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art 

therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press. 

 کتاب فارسی:

 تهران: انتشارات بال.توصیف آماری.  (. 8311کامکاری، کامبیز )

 کتاب انگلیسی )بیش از دو نويسنده(: 
Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood 

(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support 

Society. 

 کتاب فارسی )بیش از دو نويسنده(:

 . تهران: چاپار.درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه(. 8331حمدی، مهدی )کوکبی، احمد، رضایی، سعید و م

 کتاب ويرايش شده:
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 شود:اگر کتابی نسخه اصالح شده با ویراست دوم و بعدی داشته باشد به شکل زیر نوشته می

 . ویراست دوم. تهران: سمت.مرجع شناسی عمومی(.8313مرادی، نوراهلل. )

 کتاب مجموعه مقاالت:

 انگلیسی:مثال 
Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and 

behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley. 
 

 مثال فارسی:

مجموعه (.جامعه اطالعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین العابدینی)ویراستار(، 8313نوروزی چاکلی، عبدالرضا) 
 (. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران853-828)ص ص.رسانی ایرانی انجمن کتابداری و اطالعهامقاالت همایش

 کتاب بدون نويسنده:

Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

 

 پايان نامه و طرح پژوهشی 5-2-2

-های تحقیقاتی به صورت زیر عمل میها و طرحبه منظور استناد دهی در بخش فهرست منابع به پایان نامه

 شود:

 پايان نامه:

. پایان نامه دکترا. گروه ادبیات در زبان فارسی معاصرنقش نماهای گفتمان و کارکرد آنها (. 8318ذوقدار مقدم، رضا. ) 

 فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان..

 طرح پژوهشی:

های ها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها در بعضی از دانشگاهایمبانی نظری میان رشته (.8311عموزاده، محمد. )
 ن دانشگاهی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.. طرح پژوهشی درومعتبر جهان

 

 مقاله 5-2-8
 مقاله با يک نويسنده:

 مثال انگلیسی:
Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical 

decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63 

 مثال فارسی:
 33-811(، 31)2، فصلنامه کتاب(. تحلیل رفتار اطالع یابی پزشکان مسجد سلیمان. 8311سامانیان، مصیب )

 مقاله با دو نويسنده:

، مجله روان شناسی و علوم تربیتی. هاها و چالش(. استناد در آثار علمی: چاله8313حری، عباس، و شاهبداغی، اعظم)

33(2 ،)55-35. 

 ده:مقاله بیش از دو نويسن
Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance 

education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal 

of Professional Nursing, 21, 283-292 
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 :مجله الکترونیکی آنالين )پیوسته(از مقاله بر گرفته 

 مثال انگلیسی:

Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean's . Retrieved from 

http://www2.macleans.ca 
 

 مثال فارسی:

ای و اطالع رسانی. علوم افزارهای کتابخانهی بازیابی اطالعات بهینه در نرم هامهر(. طراحی سیستم 3، 8313گزنی، علی) 

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-، از  3/1/8315(. بازیابی شده در 2-8) 85اطالع رسانی، 

ART/16/16127ab 
 

 منابع اينترنتی 5-2-1
 های آنالين:گزارش

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work 

and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for 

Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products 

/NHSRep06_ENG.pdf 
 مدخل ويکی:

ها، صفحات وب مشارکتی هستند که هرکسی می تواند نسبت به ویرایش محتوای آنها در صورت دارا بودن شناسه ویکی

معنی بدون تاریخ و در مورد ( به n.dکاربری و کلمه عبور، اقدام نماید. در صورتیکه تاریخ انتشار مطلب مشخص نبود از )

 منابع فارسی از )بی تا( استفاده می شود.

Deferred compensation. (n.d.). In Family business wiki. Retrieved October 8, 2009, 

from http://www.familybusinesswiki.org/Deferred+compensation. 
 

 ی آنالين:هافیلم
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. 

Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs 
 

 يادداشت وبالگ:

Kiume, S. (2007, August 17). Loneliness isn't good [Web log message]. Retrieved from 

http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/ 
 

(. چند و چون تاثیرپذیری حافظ از موالنا ]یادداشت وبالگ[. بازیابی شده 5، آذر 8313رضا )شکرالهی، سید

 http://www.khabgard.com/?id=1192234207از

 های کالسیيادداشت 5-2-5

گی و نام نام خانواد کننده در سر کالس یا یک سخنرانی نگاشته شده استناد داده شود.باید به اطالعات فرد شرکت در این مورد

گیرد، نویسنده، سال نگارش یادداشت، عنوان درس، عنوان دستنامه یا یادداشت کالسی درون کروشه بعد از عنوان درس قرار می

 ذکر نام گروه، دانشگاه، شهر و کشور.

Woodworth, M. (2006). Psychopaths [Class handout]. Department of Psychology, 

University of British Columbia Okanagan, Kelowna, Canada.  

http://www2.macleans.ca/
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products%20/NHSRep06_ENG.pdf
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products%20/NHSRep06_ENG.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/
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 مشخصات منبع ثانوی 5-8

شود، در صورت اجبار به شکل زیر اقدام استفاده نمی به نقل ازدر آثار پژوهشی حتی المقدور از منابع ثانوی و واژه 

 گردد.

 (. 8335به نقل از چامسکی،  8313)عموزاده، 

گیرد که چند اثر ( مواقعی انجام میb8311شناس، ( و یا )حقa8311شناس، استفاده از نام خانوادگی نویسنده بصورت )حق

 یک نویسنده در یک سال انتشار یافته باشد.

 

 فهرست منابع

با   APA.به سبکشیوه نگارش مقاله (. 8338) ، اردالن، نیما، معتمدیگانه، نگین و پهلوان نشان، سحرباقریان، فاطمه. 8

 تهران: انجمن علمی روانشناسی اجتماعی.  .همکاری نیما اردالن ، نگین معتمد یگانه و سحر پهلوان نشان

 . تهران: دانشگاه تهران.های استناد در نگارش علمیشیوه( 8315حری، عباس؛ شاه بداغی، اعظم ). 2
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 تهراني علمی دانشگاه هانامه حق مالکيت مادي و معنوي در مورد نتایج پژوهشآیين

ايي که الزمه شکوف هاهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و کرامت انسانبا عنايت به سياست مقدمه:

علمي و فني است و رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگاه و پژوهشگران، الزم است اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، 

ي ها، رساله و طرحنامهي علمي که تحت عناوين پايانهاران طرح، در مورد نتايج پژوهشآموختگان و ديگر همکادانش

 تحقيقاتي با هماهنگي دانشگاه انجام شده است، موارد زير را رعايت نمايند:

حق نشر و تکثير پايان نامه/ رساله و درآمدهاي حاصل از آنها متعلق به دانشگاه مي باشد ولي حقوق معنوي  -1ماده 

 پديد آورندگان محفوظ خواهد بود.

نامه/ رساله به صورت چاپ در نشريات علمي و يا ارائه  در مجامع علمي انتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان -2ماده 

بايد به نام دانشگاه بوده و با تاييد استاد راهنماي اصلي، يکي از اساتيد راهنما، مشاور و يا دانشجوي مسئول مکاتبات 

 قاله باشد. ولي مسئوليت علمي مقاله مستخرج از پايان نامه و رساله به عهده اساتيد راهنما و دانشجو مي باشد.م

نيز  نامه/ رسالهآموختگي بصورت ترکيبي از اطالعات جديد و نتايج حاصل از پايانتبصره: در مقاالتي که پس از دانش

 شود نيز بايد نام دانشگاه درج شود.منتشر مي

 ي تحقيقاتي کليههانامه/ رساله و تمامي طرحانتشار کتاب و يا نرم افزار و يا  آثار ويژه حاصل از نتايج پايان -3ه ماد

، پارک علم و فناوري و ديگر واحدها بايد با مجوز ها، مراکز تحقيقاتي، پژوهشکدههاواحدهاي دانشگاه اعم از دانشکده

 ي مصوب انجام شود.هابراساس آئين نامه کتبي صادره از معاونت پژوهشي دانشگاه و

ج المللي که حاصل نتاياي و بينهاي ملي، منطقهدر جشنواره هاثبت اختراع و تدوين دانش فني و يا ارائه يافته -4ماده 

يق رهاي تحقيقاتي دانشگاه بايد با هماهنگي استاد راهنما يا مجري طرح از طنامه/ رساله و تمامي طرحمستخرج از پايان

 معاونت پژوهشي دانشگاه انجام گيرد.

در هيأت رئيسه  23/4/87در شوراي پژوهشي و در تاريخ  1/4/87 ماده و يک تبصره در تاريخ 5نامه در اين آيين -5ماده 

شوراي دانشگاه به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب در شوراي   15/7/87دانشگاه به تاييد رسيد و در جلسه مورخ 

 االجرا است.زمدانشگاه ال
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 چکيده
ها چکيده يباشد. محتواگيري ميها و نتيجههدف، روش کار و مواد، يافته بيان مساله، چکيده شامل

 يشود و به همين جهت وجود کلمات شاخص و کليديم يبندموضوع و گرايش تحقيق طبقهبراساس 

دهد. چکيده حداکثر در يک صفحه يم يدقيق و سريع اطالعات يار يبندرا در طبقه يمراکز اطالعات

 تنظيم مي شود.

 

 

 بنديها، طبقهکار، يافتهها:  چکيده، هدف، روشکليد واژه

. 
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