
 لی ینامه مقاطع تحصیالت تکمتدوین پایاننحوه  پیشنهادی دستورالعمل

 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 

 مقدمه
و برا   طع هحصیالت هکلیلیادا مق هاپایان نامه هدوینستای   ههیه و  انبه منظرا بهبرد کیفیت و یکست این دستورااعمل   

فراهم آوادن امکان استوفاد  بهور ای این  انواتااات مللی ههیه هتد  استتر ا را  این دسورااعمل  برا  کلیه دانانریان     
 اعزامی استر

 

 نامهپایان محتوی
 ذی  هاکی  هد  است:ها   بخشای نامه هر پایان

 مشخصات جلد صحافی مطابق نمونۀ پیوست  به شرح زیر: – 1
 آام داناگا  فردوسی، وسط چینسطر اول،  -  
 (، وسط چین41سطر دوم، نام داناکد  )فرنت  -
 ( وسط چین41سطر سرم، نام گرو  آمریهی،  )فرنت  -
 سطر چهاام، خاعی -
 (، وسط چین41نامه کااهناسی ااهد یا دکور  )فرنت سطر پایان  پننم، پایان -
 سطر هام و هفوم، خاعی - 
 واژ  هام  حروف ابط و اضافه باهدر 12(، به صرات وسط چین، منران حداکثر حاو  12سطر هاوم، منران ) فرنت  - 

 دو سطر فاصله  - 
 وسط چین(، 41فرنت )نام و نام خانرادگی دانانر    -
 وسط چین (، 41فرنت )سطر ماقب  آخر هام  ما  و سال  - 

 

 :های زیر باشداز فونت روی جلد یکی توجه: فونت مورد استفاده
 یا، ناینین، عرهرس یا میورا -
 بدیهی است اسوفاد  ای فرنوها  فانوز  منای نیست -

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 دانشکده کشاورزی

 گروه آموزشی
 
 

 دکتری/کارشناسی ارشدنامه پایان
 
 

 

 مدلسازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند 

 در استان خراسان 
 
 

 

 سهیل پارسا
 
 

 

 

 6831 اسفند

 



 عطف جلد )مطابق شکل پیوست( - 2
 خالصه منران پایان نامه با بزاگورین فرنت ملکن  -
 (41نام و نام خانرادگی  )فرنت  -
 (41سال  )فرنت  -
 

cm3 
 

 نامهخالصه منران پایان

 نام و نام خانرادگی
cm3 

 

 

 صفحه عنوان داخل جلد - 3
 پیرست به هرح ییر است:ماخصات صفحه منران مطابق نلرنه 

 سطر اول، آام داناگا  فردوسی، وسط چین -
 سطر دوم و سرم خاعی -
 (، وسط چین41)فرنت «  پایان نامه کااهناسی ااهد»سطر چهاام  -
 (،  وسط چین12منران )فرنت  -

 سه سطر فاصله -
 (، وسط چین41نام و نام خانرادگی )فرنت  -
 دو سطر فاصله -
 (، وسط چین 41اسواد )اسوادان( ااهنلا  )فرنت  -
 نام اسواد ااهنلا - 
 (، وسط چین41اسواد )اسوادان( مااوا )فرنت  -
 نام اسواد مااوا - 
 (، وسط چین 41سطر ماقب  آخر ما  و سال )فرنت  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 دانشکده کشاورزی 

 پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 
 

 بررسی نحوه تدوین پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 
 
 

 حسین حسینی
 

 

 

 راهنما  اناستاد

 دکتر مهدی مهدی پور

 

 مشاور اناستاد

 دکتر علی علیزاده
 

 

 

 

 1331مهر 



 گیرددا این قسلت قراا )دااا  نلر  و امضا  اساهید( اسکن صراهنلسه دفاع  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نامه تعهد صفحه -5
 صفحۀ همهد نامه به صرات ییر ههیه هد ، به امضاء دانانر می اسد:

 

 تعهد نامه
 

 عنوان پایان نامه:
 

          دوا  دکور  / کااهناسی ااهد اهوه  دانانر            ایننانب 
 :مرهد می هممو   ی یفردوسی ماهد هحت ااهنلا داناگا             داناکد   

صتحت و اصاعت مطاعب   حال مطاعمات مللی و مللی ایننانب بدو ، مستورعیت این پایان نامه  ااائه هتد  دا  نوایج -
 رمنداج اا به طرا کام  بر مهد  می گیرم

 هد  استر داسونا نظر ع مراد رقان دیگر به مقوفاد  ای نوایج پژوهاها  محسا خصرص دا -

هیچ  هاکنرن بهای  یهیچ نرع مداک یا اموبه منظرا اخذ یگر  دایننانب یا فرد اا ان نامه پایاین ب منداج دا اعمط -
 رمر می هسلیم نکرد  است

ام با نای پایان نامه، ذی  مقاالت مستتوخرج  هملق داادر ماتتهد  کلیه حقرق ممنر  این اثر به داناتتگا  فردوستتی  -
 به چاپ خراهد اسیدر(  Ferdowsi University of Mashhad)داناگا  فردوسی ماهد 

ای  مقاالت مسوخرج نامه هاثیر گذاا برد  اند دا نج اصلی پایایافراد  که دا به دستت آمدن نوا  محقرق ممنر  هلا -
 اساعه امایت هد  استر

دا صترات استوفاد  ای مر ردات یند  یا بافوها  آنها برا  اننام پایان نامه، کلیه ضترابط و اصرل اخالقی امایت     -
 هد  استر

 
 تاریخ 

 امضاء دانشجونام و 
 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر
  ها و تجهیزات رنه ای، نرم افزا، برنامه های رایان )مقاالت مستخرجآکلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت

دانشگاه قابل واگذاری به از اجازه کتبی اخذ و  بدون تعلق دارد سااخته شاده( به دانشاگاه فردوسی مشهد    

 نیست.شخص ثالث 

  پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نیست. ایناستفاده از اطالعات و نتایج 

 
  



 صفحۀ چکیده فارسی -1
 (، وسط ااست چین41)فرنت «  چکید »کللۀ  -
 ( و با ماخصات ییر ههیه می هرد:41چکید  دا قاعب یک پاااگراف واحد دا حداکثر یک صفحه )فرنت  - 

 واحد 5/4فاصله خطرط  -       
 سانوی مور 5/1حاهیه ها دا باال، پایین و عبه بیرونی  -       
 سانوی مور 3حاهیه مربرط به عبۀ مطف  -       

 کلید واژ  ها با یک سطر فاصله ای مون با ماخصات ییر آواد  می هرند: - 
 به صرات هرپر:« کلید واژ  ها»کلله  -      
 چیدمان واژ  ها به صرات اعفبایی - 
 واژ  7همداد واژ  ها حداکثر  - 

 واژ  ها هر یحا با واژ  ها  منران موفاوت باهندر - 

 

 صفحۀ سپاسگزاری -7
داج این صفحه دا پایان نامه اخویاا  است اما دا صرات داج، حداکثر یک صفحه با هلان ماخصات فرنت و حاهیه 

 صفحه چکید  باهدر
 

 توجه: 

 پایان نامه به صورت دورو )پشت و رو( تایپ شود.از این صفحه به بعد کلیه مطالب 
 

 فهرست مطالب -3
 فهرست مطاعب هلرا  با هلاا  منران و ییر منرانها به صرات  ییر نرهوه هرندر

 
 ییربخش         ییر ییربخش     بخش   فص 

 3      -     1 -     1        -      1 
 ییر بخش دوم یمنی فص  سرم، بخش دوم، ییر بخش چهاام و ییر

 هلاا  ها حداکثر چهاا سطح یا ییر بخش -
 حد فاص  بین هلاا  فهرست و هلاا  صفحه با نقطه چین کم انگ پر هرد -

 منران اصلی فص  ها به صرات هرپر )برعد( باهد -

 

 فهرست اشکال )اجباری( -9
 هروع فهرست اهکال ای صفحۀ  دید و هام  مرااد ییر باهد: -
 صفحههلاا  هک ، منران،  -



 فهرست جداول )اجباری( -42
 هروع فهرست  داول  ای صفحه  دید و هام  مرااد ییر باهد:

 هلاا   دول، منران، صفحه
 

 فهرست عالئم و اختصارات )اجباری( -11
 بالفاصله دا صفحه پس ای فهرست  داول آواد  هرد -
 چیدمان اعفبایی داهوه باهدر اول یرنانی بمد الهین -
 مالمت، ممادل کام  انگلیسی و ممادل فااسی دا سه سورن منزا آواد  هرندر - 

 توجه:

 ین قسمت پایان نامه به صورت الفبایی و پس از آن به صورت رقمی )عددی( ا -

 شماره گذاری شود. 

 از این نقطه )شروع اولین فصل( شماره گذاری به صورت رقمی )عددی( صورت گیرد. -

 

 

 پایان نامهمتن پیکربندی  -12
 هر پایان نامه ای بخاها  مخولف به هرح ییر هاکی  می گردد:

 مقدمه هام  اهلیت مرضرع و  اهداف ملد  هحقیق -4
براسی منابع هام  مروا  بر سرابق مطاعماهی و پژوهای به صرات سلیس و اوان به گرنه ا  که ضلن بیان  -1

 سایدر کااها  اننام هد ، خرانند  اا مور ه اهلیت اننام هحقیق 

 مراد و اوش ها )برحسب مراد( -3

نوایج و بحث هام  نوایج اننام آیمایاها  مخولف و هر یه و هفسیر نواینی که احولاال به ظاهر هناقضهایی دا  -1
 آنها مااهد  می هردر

نوینه گیر  و پیانهادات هام  نوینه نهایی و کلی اننام هحقیق و ااائه پیانهادهایی برا  ح  مسوله مراد  -5
 ایان نامه و احیانا اهنلردهایی دا ااسوا  هحقیقات بیاور دا آن یمینهربحث پ

 منابع - 1
 

 

 مشخصات فصل ها و متن -13
 اعف( هروع هر فص  ای صفحه او یا چپ باهدر

ب( هلامی صفحات هلااش می هرند وعی ای هایپ هلاا  صفحه دا صفحات اول هر فص  و کلیه صفحات سفید )خاعی( 
 هلاا  صفحه دا آنها ظاهر نخراهد هد(ر پرهیز گردد )یمنی



ج( هروع مطاعب دا صفحۀ اول هر فص ،  ای یک سرم ای باال  صفحه خراهد بردر ضلنا هلاا  و منران هر فص  دا این 
 صفحه ظاهر خراهد هدر

 

 بندی صفحات پایان نامه پیکر -
 حاهیه ها -

 سانوی مور فاصله 3و عبه مطف سانوی مور  5/1باال، پایین و عبۀ بیرونی صفحه هر کدام  - 
 و کادا دا صفحات منای نیست (Header)اسوفاد  ای سرصفحه  -
 هلاا  صفحات دا وسط و پایین صفحه بدون پرانوز ظاهر هرد -

 سانوی مور دا هلام مون پایان نامه امایت هرد 5/4فاصله خطرط  -

 نرع و اندای  فرنت -
 مملرعی برا  مون اسوفاد  هرد 41میورا با اندایۀ یکی ای فرنوها  یا، ناینین، عرهرس یا  -
 هرپر )برعد( هلرا  با هلاا  منران 41مناوین داخ  مون با فرنت  -

 اوعین سطر هر پاااگراف یک سانوی مور هرافوگی داهوه باهد -
 امایت دسورااعمل  ها  آیین نگااش یبان فااسی اعزامی است -
اسوفاد  هرد ها به صرات یک واژۀ  ctrl+shift+spaceبرا  هایپ کللاهی مانند می هرد، می اود و غیر  ای دسورا  - 

 واحد دا مون ظاهر هرندر
 

  



 فرمولها و معادالت ریاضی  -45
 نرهوه هرند MS Word Equationدا هلام پایان نامه به صرات یکنراخت با اسوفاد  ای  -
دالت ای ااست به چپ و دا ابودا  سطر  که ممادعه قراا داد به صرات هلاا  فص  و هلاا  ممادعه، به هلاا  گذاا  مما -

 5( یمنی فص  سرم ممادعۀ هلاا  5-3منران مثال، )
 

 واحدها -11
 بالمانع استر []باهندر دا صرات عزوم، ذکر ممادل آنها دا سیسوم ها  دیگر داخ   SIکلیه واحدها دا سیسوم 

 

 خصات عنوان شکلهامش -17
 واحد کرچکور 1مح  قراا گیر  دا ییر هک  ای منوهی ملیه سلت ااست هک  با فرنت مون به اندایۀ  -
 عغت هک  و هلاا  هک  به صرات هرپر: هک : هلاا  هک  -
 هلاا  هک  –هلاا  هک  هام  هلاا  فص   - 
 یک  سطر فاصله بین مون اصلی و مون ییرنریس هک   -

  



 مشخصات عنوان جداول -13
 مح  قرااگیر  دا باال   دول: بقیه مرااد ماابه ماخصات منران و ییر نریس هکلها -
 

 توجه:

شرح اشکال و جداول باید توصیفی گویا و کامل از محتویات آنها عالوه بر شرح موجود در  -

 متن باشد.

 .است ضروریشکل یا جدول زیرنویس در در صورت وجود اختصارات شرح عالئم  و  -

 

 مشخصات جداول -11
 ههیه هرند MS Word داول حولا دا نرم افزاا  -
 همداد ااقام امااا  کلیوها  ماابه یکسان باهد -
 دا  دول ای اسم خطرط ملرد  ا وناب هرد -
 سورن اول ااست چین و مناوین سورنها وسط چین -
 دیگر ماخصات  دول ماابه نلرنۀ پیرست -
 

 منابع در داخل متن  ارجاع بهنحوه  -22
 (4335اسوفاد  ای اوش نام و سال دا داخ  پرانوز )افوخاا ،  -
 (4335برا  دو نفر )افوخاا  و امولاد ،  -
 (4335اسامی بیاور ای دو نفر هلرا  با واژ  هلکااان )افوخاا  و هلکااان،  -
 کلیه اسامی الهین اهخاص و فااسی آنها دا یک پیرست آواد  هرد -
 اسامی الهین اهخاص دا مون به صرات فااسی نرهوه هرد کلیه -
 

 پیوست ها -21
 :ت  اساات ییر ضروکان نامه خردداا  هردر دا صرات نیای به پیرست امایت نیهرصیه می هرد ای آوادن پیرست دا پا

 دا صرات عزوم دااا  هلاا  اقلی باهد -
 (3هلاا  مربرطه، مانند )پیرست  نحر  اا اع به پیرست ها دا داخ  مون به صرات پیرست و -
پیرست هام  مرااد  می گردد که به وضرح بیاور مرضرع مراد بحث کلک کند، مانند کدها  برنامه نریسی،  داول   -

 آماا  و هراهناسی، داد  ها  مراد اسوفاد ، چگرنگی اسوخراج ممادالت و داد  ها  طیفی و غیر   
پیرسوها، با فرنت و اندای  مناوین فصرل این بخش اا ای سایر بخاها »با منران  یک صفحۀ  داگانه دا آغای پیرست ها -

  دا نلایدر

 )در این قسمت نیز دانشجو صرفا وارد کننده اطلالعات باشد قالب از قبل مشخص شود( 

 



23- Abstract 
دا حداکثر یک صفحه به صرات یک   Time new Romanهام  برگردان اوان و گریایی ای چکید  فااسی با فرنت

 پاااگراف خراهد بردر
 

 صفحه عنوان انگلیسی  – 22
 ماابه صفحه منران فااسی به صرات نلرنه منداج دا صفحه بمد
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 :رنگ جلد پایان نامه – 25

 رسرامه ا مملاا ، مهندسی و ملرم هربیوی:           
 ریاهکی ادبیات و ملرم: 

 رسبزکااوای ، منابع طبیمی و دامپزهکی: 
 را قهر اعهیات و ملرم اداا : 

 خاکسور  ملرم ایاضی و هربیت بدنی:
 

   
 

 
  



 های استنادهیروش

 APAاستناددهی به روش 
 ادبیات و ملرم انسانی و اعهیات(، ها  ملرم هربیوی، ملرم اداا  و اقوصادبرا  دانانریان داناکد )

اسوفاد  نلایدر دا ایننا هنها به  APA4نامه خرد ای اوش هرد برا  ماخذنریسی پایانای دانانر  محورم داخراست می
ایندر هرانند به سایت مراد نظر مرا مه نلهرد و برا   زئیات بیاور نریسندگان محورم مینامه اهاا  میمرااد ملد  این هیر 

کند، منوها دا نریسی انگلیسی )الهین( هبمیت مینریسی فااسی دقیقاً ای هیر  کوابنامههر ه داهوه باهید نظام کوابنامه
 هردرنریسی فااسی بنا  حرف اول اسم کرچک نریسندگان اسم کرچک کام  نرهوه میکوابنامه

 

 دهی در داخل متنروش ارجاع -1
 آیدرن نرهوه، ماخصات کرهاهی ای مآخذ دا داخ  کلانک میدا این هیر ، پس ای نق  مطلب دا مو

 ، شماره صفحه(، سالرنام خانوادگی پدیدآوالگوی کلی: )

 (14، ص4373)فرهنگی،  مثال:

 باید دا کوابنامه بصرات اعفبایی آواد هر ه داهوه باهید ماخصات کام  هر منبمی که دا داخ  مون بدان اهاا  هد  
 هردر

 دهی در فهرست منابعارجاعروش  -2
 گرددردقت داهوه باهید منران هر منبع به صرات ایواعیک هایپ می

 استناد به مقاله 

الگوی کلی: نام خانوادگی، نام. )ساال(. عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره )شماره(، صفحه آااز  

 صفحه پایان مقاله -مقاله

 مثال:

 99-422(، 33)1، فصلنامه کواب(ر هحلی  افواا اطالع یابی پزهکان مسند سلیلانر 4373سامانیان، مصیبر )

Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a 

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

 

 نامهاستناد به پایان 

، نامه. مقطع تحصیلی. دانشگاهکلی: نام خانوادگی پژوهشگر، نام. )سال(. عنوان پایانالگوی 

 دانشکده، گروه تحصیلی.

                                                 

1- American Psychological Association 



 مثال:

  ( ر 4334ذوقداا مقدم، اضتار) نامه دکور ر داناگا  ر پایاننقش نلاها  گفولان و کااکرد آنها دا یبان فااستی مماصر

 ادبیات فااسیر  اصفهان، داناکد  ادبیات و ملرم انسانی، گرو 

Hall, E.M. (2007). Posttraumatic stress symptoms in parents of children with 

injuries. Doctoral dissertation. Boston University, Boston, MA.  

 

 استناد به کتاب 

 الگوی کلی: نام خانوادگی، نام. )سال(. عنوان. محل نشر: ناشر.

 مثال:

 هناسانرر ههران:  اممهمبانی پژوهش دا ملرم افواا (ر 4391دالوا، ملیر )

Chessick, R. D. (2007). The future of psychoanalysis. New York, NY: state 

University of New York press. 
 

 سایتاستناد به وب 

وشته[. اینترنتی ]نوع ن الگوی کلی: نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال(. عنوان نوشته یا مطلب

 .....بازیابی شده در تاریخ )روز ماه سال(، از آدرس اینترنتی

 مثال:  

، ای 4391آبان  43ر باییابی هتتتد  دا ستتتراد اطالماهی دا  هان شنرهتتتوه وبال  (ر 4391حستتتینر )قاستتتلی، ملی -

it.persianblog.ir/post/8/http://iraninfol 
 

 رنام طرح ضیافت اندیاه ویژ  امضا  هیوت مللی داناگا  شاخباا ثبت(ر 4391ستایت داناگا  مالمه طباطبایی، ) وب -

 http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyViwe /837، ای 4391آذا  45باییابی هد  دا 

Deam, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? [Weblog 

comment]. Retrieved 2013, Dec. 15, from http://www.spring.org.uk/the1 

sttransport. 
  

http://iraninfolit.persianblog.ir/post/8/
http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyViwe%20/837


  ACMاستناددهی به روش 
 

 مقاله کنفرانس یا همایش 

، )مکان کنفرانس، سال(، عنوان کنفرانس یا همایش به صاورت ایتالی  نام خانوادگی، نام. عنوان. 

 ناشر، صفحات.

 مثال:

علللی ادا هالین کنفرانس بینمقدس، محلدر یک هتبکه مصتبی برا  ح  مستائ  بهینه ستای  غیرخطی نامحدبر     
 ر 432-413(، 4391، )ههران، ایران، اننلن هحقیق دا مللیات

Leclercq, P. and Heylighen, A. 5, 8 Analogies per hour: A designer's view on 

analogical reasoning. In 7th International Conference on Artificial Intelligence in 

Design, (Cambridge, UK, 2002), Kluwer Academic Publishers, 285-303.  

 

 نامهپایان 

. مقطع تحصایلی. پایان نامه. دانشکده،  نامه ایتالی عنوان پایاننام خانوادگی، نام. ساال انتشاار.   

 دانشگاه، شهر، کشور.

 مثال:
کد  ر کااهناسی ااهدر داناها  مصبی هصریرسای  با اسوفاد  ای هبکهح  مساعه بهینهر 4333قلاهی عنگرود ، مباسر 
 سبزواا، سبزواا، ایرانرملرم پایه، داناگا  هربیت مملم 

Sabin, M. 1976. The use of piecewise shapes for the numerical representation of 

shape. Ph.D. dissertation. Computer and Atomization Institute, Hungarian 

Academy of Science, Budapest, Hungary. 

 

 فصل کتاب 

، ناشر، نویسنده کتاب در عنوان کتاب ایتالی ،گی نویسنده فصل، نام. سال. عنوان فصل، نام خانواد

 محل نشر.

 مثال:
 اصغر کرایه چیان، اواق مهر، ههرانر   دا آناعیز مدد ،ر آناعیز، 4333فرهاد ، اصغرر 

Apt, K. 1990. Logic programming, in Handbook of Theoretical Computer Science, 

J. van Leeuwen, ed. Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 

  



 سایت یا منبع الکترونیکی 

 نام خانوادگی، نام. سال نشر. عنوان. در لین  سایت مربوطه

 مثال:

Melnick, S., Raghavan Yang, B., and Garcia-Molina, H. 2001. Building a distributed 

full-text index for the web. Tech. Rep. SIDL-WP-2000-0140, Stanford Digital 

Library Project. Computer Systems Laboratory, Stanford University, Stanford, 

CA. Available at http://www-diglib.stanford.edu/cgi-bin/get/SIDL-WP-2000-

0140. 

Robie, J. 1999. XML query language (XQL). Available at http://metalab.unc.edu/ 

xql/xql-proposal.xml. 

World Wide Web Consortium. 1999. XML Path language (XPath) version 1.0. 

Available at http://www.w3.org/TR/xpath. 

  

http://www-diglib.stanford.edu/cgi-bin/get/SIDL-WP-2000-0140
http://www-diglib.stanford.edu/cgi-bin/get/SIDL-WP-2000-0140
http://metalab.unc.edu/%20xql/xql-proposal.xml
http://metalab.unc.edu/%20xql/xql-proposal.xml
http://www.w3.org/TR/xpath


 Harvardروش استناددهی 
استفاده نماید. در  Harvardنامه خود از روش ماخذنویسي پایانشود برای از دانشجوی محترم درخواست مي

به سایت مورد  توانندشود و برای جزئيات بيشتر نویسندگان محترم ميارد عمده این شيوه نامه اشاره مياینجا تنها به مو

 نظر مراجعه نمایند. 

 مقالۀ مجله  

 فارسیمقاله 

-43: 4313ر فروادین 33ر ییورنر "دا خدمت به هرسمه کااوای  ایران نقش کوابخانه" 4313ملاد خراسانی، نسریندختر  
 ر19، 49

 انگلیسیمقاله 

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

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

 مقالۀ سمینار 

ویرایشگر  حروف اول نام :In. عنوان مقاله .سال انتشار ،.حرف اول نام نویسانده  ،ام خانوادگی نویسانده ن

ماره شمحل نشر: ناشر،  ،)ایتالی ( عنوان، مکان و زمان سمینار مجله. نام خانوادگی، )نوبت چاپ یا ویرایش( 

 .صفحه

، 4311خرداد 49 و 3سلیناا نقش اطالمات مللی و فنی دا خدمت دفاع مقدس، ، دا "مصترف و هرعید اطالمات "4311حر ، مباسر 
ر ههران: ویاات ستتپا ، مماونت صتتنایع خردکفایی، مدیریت هحقیقات و آمریش، مرکز  ها  ااائه هتتد منلرمه مقاالت و ستتخنرانی

 اطالمات مللی و فنیر

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, pp330-323 ر. 

 نامهپایان 

قطع م ،) با حروف ایتالی  ( عنوان تز .سال انتشار .نام حرف اول کوچ  نویسنده ،نام خانوادگی نویسانده 

   .دانشگاه مربوطه پایان نامه،

ااهد کوابداا  و اطالع اسانی، نامه کااهناسیر پایان"سرگذهونامههحلی  اسوناد  مقاالت "،4311آذار مرستر ، هتهر  

 داناکد  ملرم هربیوی، داناگا  ههرانر

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

Illinois Institute of Technology. 

 

 کتاب 



 ،اره جلدشم .)با حروف ایتالی ( عنوان کتابسال انتشار.  نویسنده.، نام نویسنده، حروف اول نام خانوادگی

 .اسم ناشر :محل نشر. چاپ نوبت

 

 فارسی:کتاب 

 کتاب با ی  نویسنده  

ها ، ااهنلا  ویرایشر ههران: ستایمان مطاعمه و هدوین کوب ملرم انسانی داناگا  4379یاد ، غالمحستینر  غالمحستین 
 )سلت(ر

 کتاب با بیش از سه نویسنده )چهار یا بیشتر( 

 ، ههران: مللیر1ها  نقص ایلنی: هاخیص و دامانر ویرایش، بیلاا 4315فرهرد ، ابراعحسن و دیگرانر 

 ترجمه ی  اثر  

 هحقیقات: ویاات فرهنگ و ااهاد اسالمی، اداا  ک   ههرانش، فن سناایرنریسیر هر له پرویز دوائی 4315وی ، یر ینر 
 و اوابط سینلاییر

 انگلیسی:کتاب 

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

Understanding of Written French. Chicago: McGraw-Hill. 
 

 هار نویسندهچکتاب با چهار یا بیش از 

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

 

 در مطالبی که فقط از ی  فصل کتاب ذکر شده باشند 

 :Inمه کل  .عنوان فصل  .سال انتشار)مختصر(،  نام کوچ  نویسنده فصل ،نام خانوادگی نویسنده فصل

 ،شماره جلد .)با حروف ایتالی ( عنوان کتاب ،نام خانوادگی مؤلف کتاب .مؤلف کتاب  حرف اول نام کوچ 

 حات.شماره صف ،اسم ناشر :محل نشر .چاپنوبت 

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

Information Research. Sheffield: CRUS, pp30-27 ر. 

 مجالت الکترونیکی 

، ()با حروف ایتالی  نام مجله .عنوان مقاله .ساال انتشار  .اول نام نویسانده حرف ، نام خانوادگی نویسانده 

[online].   ختاری[. موجود در سایت: آدرس سایت. شاماره صفحه  ،ماره جلد شاماره مجله )داخل پرانتز( شا 

   ] 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].  

 

 پایگاه اینترنتی 

 گاهعنوان )ایتالی (، ناشر. نشانی پاینام نویسانده یا ویرایشگر، آخرین تاریخ به روزرسانی 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/ Publications and Research/ Statements on Monetary 

Policy/index. Html [6 February 2007]. 

 اینترنت روی مطالب بهدهی رفرنس 

کش کل خ مکلیھتل کدرلات.ل کلستدرصورری که کام کارسنوه وکتکیمرسمکخص بکشم، دکدردل مکخ مکخصمش که میکسمکخ مکک 

 :،ردخ کیهظیمکزسرک،کمکدتکلزکسک 

Brown, H 1994, citing computer references, viewed 3 April 1995, http://neal.ctstateu.edu/ 

history/cite.html. 

OR 

Queensland Pineapple Growers Corporation 1998, ‘Growing pineapples’, Gardened special, 

viewed 4December 1999, http://www.gardenbed.com/plant/gbd_p_apl1.cfm. 

 

ل متن داخ صاورتی که نام نویسنده مشخص نباشد ولی اسپانسور و تاریخ مشخص باشد در  در

 یم:آور به شکل زیر می

US Department of Agriculture (2001) recommends the observing of the ‘five food groups’ 

diet is important for childhood health. 

OR 

Adherence to the five food groups (US Department of Agriculture 2001)... 

 

 شود:می تنظیم زیر شکل به مقاله یهادرانت و

US Department of Agriculture n.d., what's in this booklet for me? Viewed 15 June 1999, 

http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/food/foodp yramid/main.htm. 

  

http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/food/foodp


 IEEEاستناددهی به روش 
اسوفاد  نلایدر دا ایننا هنها به  IEEEنامه خرد ای اوش هرد برا  ماخذنریسی پایانای دانانر  محورم داخراست می

هرانند به سایت مراد نظر مرا مه هترد و برا   زئیات بیاتور نریستندگان محورم می   مرااد ملد  این هتیر  نامه اهتاا  می  

 نلایندر

 دهی در داخل متن روش ارجاع -1

کنندر این مدد اا داخ  یدا این اوش منابع مراد استتوفاد  اا دا مون، با اخوصتتاص دادن یک مدد )هتتلاا ( ماتتخص م

 کنندر و دا انوها  مون مراد اسوناد اسوفاد  می [ ]کروهه 

او  خراند، ای اینگسسوه به چام می-پیرسوه و هم موغیرها  یمان-ها هم موغیرها  یمانرر دا این گرنه سیسومرال:مث

 ر4هرند ها  کنورل هیبرید نامید  میسیسوم

 هردر با یک هلاا  یکسان اا اع داد  میدقت داهوه باهید هلامی اا امات به یک منبع، دا ک  مون فقط 
 

 دهی در فهرست منابعروش ارجاع -2

 دا قسلت منابع ابودا منابع فااسی و سپس منابع انگلیسی ممرفی می هرندر

 

 استناد به مقاله 

. عنوان مجله، شااماره.، "عنوان مقاله  "نویساانده. حرف اول نام. نام خانوادگی الگوی کلی: نام 

 صفحات، تاریخ.

 مثال:

G. Pevere. "Infrared Nation." The international Journal of Infrared Design, Vol. 33, PP. 

56-99, Jan. 1979. 

 

 نامهاستناد به پایان 

. مقطع تحصیلی، دانشگاه، "مهناعنوان پایان"پژوهشگر.  حرف اول نام. نام خانوادگیالگوی کلی: 

 شهر، سال.

 مثال:

S. mack. "Desperate Optimism." M.A. thesis, University of Calgary, Canada, 2000. 

 

 استناد به کتاب 

 . محل نشر: ناشر، سال، صفحات.عنوانالگوی کلی: حرف اول نام. نام خانوادگی نویسنده. 



 مثال:

W. K. Chen. Liner Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-35.  

 

 سایتاستناد به وب 

الگوی کلی: نام خانوادگی نویساانده، نام. )سااال(. عنوان نوشااته یا مطلب اینترنتی ]نوع نوشااته[. 

 ....بازیابی شده در تاریخ )روز ماه سال(، از آدرس اینترنتی

 مثال:

، ای 4391آبان  43ر باییابی هتتتد  دا ستتتراد اطالماهی دا  هان شنرهتتتوه وبال  (ر 4391حستتتینر )قاستتتلی، ملی -

http://iraninfolit.persianblog.ir/post/8/ 

 ردیاه ویژ  امضا  هیوت مللی داناگا  شاخباا نام طرح ضیافت انثبت(ر 4391ستایت داناگا  مالمه طباطبایی، ) وب -

 http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyViwe /837، ای 4391آذا  45باییابی هد  دا 

- Deam, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? 

[Weblog comment]. Retrieved 2013, Dec. 15, from http://www. spring.org.uk/ 
the1sttransport 

-Psychology Video Blog # 3 [Video file]. Retrieved 2013, Dec. 15, from 

http://www.youtube.com/watch?v=1qM90eQi5-M 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://iraninfolit.persianblog.ir/post/8/
http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyViwe%20/837
http://www.youtube.com/watch?v=1qM90eQi5-M


 Vancouverاستناددهی به روش 
اسوفاد  نلایدر دا ایننا هنها  Vancouverنامه خرد ای اوش هرد برا  ماخذنریسی پایانای دانانر  محورم داخراست می

مه هرانند به سایت مراد نظر مرا به مرااد ملد  این هیر  نامه اهاا  می هرد و برا   زئیات بیاور نریسندگان محورم می
 نلایندر
 روش ارجاع دهی در داخل متن .1

 هر  لله و داخ  پرانوز قراا  به هر منبع مراد اسوفاد ، مدد  اخوصاص می یابد، این امداد بمد ای نقطه و کاما دا آخر

 می گیرندر هربااکه دا مون منددا می خراهید  به آن منبع اسوناد کنید، باید هلان مدد اا داج نلاییدر  

  ها  آنها، موراعی و پات سر هم است( اسوناد کنید، ای خط فاصله وقوی دا بخای ای مون به چند منبع )که هلاا 

 ( 3-3( برا  هراعی اوعین مدد و آخرین مدد اسوفاد  کنیدر مث : )-)

   وقوی دا بخای ای مون، به چند منبع )که هلاا  ها  آنها پات سرهم نیست( می خراهید اسوناد کنید، بین هر هلاا

 (    1-5، و 7، 42( یا ) 1،  1، 7، 3با هلاا  بمد ، یک مالمت ویرگرل و بدون فاصله قراا دهیدر مث :  )

 دهی در فهرست منابعروش ارجاع .2

  هرهیب نرهون منابع دا  فهرست، به هرهیب اسوفاد  یا ظهرا آنها دا مون و با اسوفاد  ای امداد دا داخ  پرانوز ماخص می هرد

 به مبااهی دیگر به هر منبع مراد اسوفاد  یک مدد اخوصاص می یابدر 

 استناد به مقاله: 

 حرف اول نام کوچ . عنوان مقاله. نام مجله نام خانوادگی نویسنده الگوی کلی مقاالت انگلیسای: 

 جلدیا دوره انتشار)شماره(: شماره صفحات ;ماه سال انتشار

 مثال: 

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. 

Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):58-63 

 نکات مهم: 

ر  اگر نریسندگان مقاعه، هش نفر یا کلور ای هش نفر بردند، باید نام هله آنان داج هردر دا هنگام هایپ اسامی، بین هر 4

 اسم، یک ویرگرل و سپس یک فاصله قراا دهیدر پس ای هایپ آخرین اسم، به  ا  ویرگرل، نقطه بگذاایدر 

می افراد بیش ای هش نفر باهد، ابودا نام هش نفر اول اا هایپ کرد  و پس ای داج یک ویرگرل و یک فاصله، مباات ر اگر اسا1

‘et al”  اا هایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله داج نلاییدر 

 ر اوعین حرف نام نریسند  )ها(، منران و هلچنین کللات و نامها  خاص اا با حروف بزا  هایپ کنیدر3

 ر نرهون  لد و هلاا  منله ضروا  استر 1

 به صرات مخفف بنریسیدر  Medlineر منران منله  اا مطابق سبک مدالین 5



  British Journal of Urologyبه  ا      Br J Urologyمانند:  

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچ . عنوان مقاله. نام مجله، جلدیا دوره  الگوی کلی مقاالت فارسی:

 شار، شماره )سال انتشار(: شماره صفحاتانت

 مثال:

 1حا ی هرخانی، امیرحسنر  اممه پزهکی و اسوفاد  ای اطالمات مللیر منله داناگا  ملرم پزهکی ایران، سال اول، ش 

  71-71( : 4371)هابسوان 

 نامهپایاناستناد به  

مقطع تحصاایلی، دانشکده،  "عنوان پایان نامه."الگوی کلی: نام خانوادگی نویسانده، نام کوچ .  

 سال دفاع.

 مثال:

دکورا  هخصصی،  نامهپایان "سیر هکام  طبیمی و غیر طبیمی ماوقات قرس اول برونایال دا  نینر"گلملی پرا، محلد  مفرر 

 ر4371داناکد  پزهکی داناگا  ملرم پزهکی ماهد، 

 استناد به کتاب:  

حرف یا حروف اول نام کوچ . نام کتاب. شماره نام خانوادگی نویسنده  الگوی کلی کتاب انگلیسی:

 سال انتشار.؛ ویرایش.  محل نشر: ناشر

 مثال:

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. 

Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. 
 نکات مهم: 

بردند، باید نام هله آنان داج هردر دا هنگام هایپ اسامی، بین هر اگر نریسندگان کواب، هش نفر یا کلور ای هش نفر  -4

 اسم، یک ویرگرل و سپس یک فاصله قراا دهیدر پس ای هایپ آخرین اسم، به  ا  ویرگرل، نقطه بگذاایدر 

صله، ااگر اسامی افراد بیش ای هش نفر باهد، ابودا نام هش نفر اول اا هایپ کرد  و پس ای داج یک ویرگرل و یک ف -1

 اا هایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله داج نلاییدر  ”et al‘مباات 

 اسامی افراد به هلان هرهیب داج آنها دا کواب هایپ هرندر  -3

    2nd ed ; 4th ed ; 3rd edهلاا  ویرایش مث : 

شر:  ننام خانوادگی نویسنده، نام کوچ . نام کتاب. شماره ویرایش. محل  الگوی کلی کتاب فارسی:

 سال انتشار. ;ناشر

 



 مثال: )با یک نریسند (

 ر4374حسینی، ابراعقاسمر اصرل بهداهت اوانیر ماهد: داناگا  ملرم پزهکی ماهد، 

 مثال: )با دو نریسند (

 ر 4375ر اصفهان: مانی،  1کریلی، محسنر مبانی ییست مرعکرعی و مهندسی ژنویکر ویرایش  ;امویای ، گیوی 

 نریسند (مثال: )بیش ای سه 

 ر 4315فرهرد ، ابراعحسن و هلکااانر بیلاایها  نقص ایلنی، هاخیص و دامان ر ههران: مللی، 

 هر له یک اثر:

 ر4379النگلن،  انر اویان هناسی پزهکی النگلنر هر له کراش مظیلی، مهد  صرافیر ههران: اندیاه اوهن، 

 :استناد به فصل یا بخشی از ی  کتاب که دارای نویسنده است 

: inنام خانوادگی نویسانده، حرف یا حروف اول نام کوچ . نام فصل.   الگوی کلی کتاب انگلیسای: 

سال  ؛ویراساتار.  نام کتاب. ویرایش. محل نشار:  ناشر   اول نام کوچ ،نام خانوادگی حرف یا حروف 

 انتشار. شماره صفحات

 مثال: 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, 

editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. 

New York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 
 الگوی کلی کتاب فارسی:

گردآورنده نام و نام خانوادگی. محل نام خانوادگی نویسانده، نام کوچ . نام فصاال. در: نام کتاب.  

 نشر:  ناشر، سال انتشار.

 مثال:

 ر  4311فرهنگ، مهردادر بیلاایها  آعرژیک کردکانر دا: مسای  اویمر  طب اطفالرگردآواند  محلد هرکلیر ههران: دانانر، 

 منابع الکترونیکی  

 اگر صفحه اینترنتی دارای نویسنده است مانند مثال زیر عمل کنید. 

نام خانوادگی نویساانده حرف یا حروف اول نام کوچ . عنوان صاافحه )مدرس(. سااال  الگوی کلی:

نشااانی اینترنتی/. درج عبارت  “  ”:Available atانتشااار مطلاب. عنوان سااایات. درج عبارت    

Accessed .تاریخ مشاهده صفحه 



 مثال:

Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. 

Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003. 

 اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد،  ابتدا عنوان مطلب را درج کنید: 

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 

21, 2002 

 مقاله ی  مجله الکترونیکی موجود در پایگاه اطالعاتی تمام متن  

مشخصات مقاله انگلیسی به کار  درج مشاخصاات مقاله مجله الکترونیکی مشاابه مواردی است که برای درج   

و ذکر نام پایگاه اطالعاتی  ”نشریه الکترونیکی “به معنای   [serial online]رت برید. تنها تفاوت، درج  عبامی

 و نظایر آن است.  proquest; Elsevierمانند 

 مثال:

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's 

disease patients treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial 

online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest, Accessed Dec 19, 2003. 
 کتاب  الکترونیکی 

The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford 

University Press; 1998. 

 مکاتبات با پست الکترونیکی 

Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to 

Matthew Hart (mh@hospital.wa.gov.au) Feb 5, 2000. 
  

 

 

mailto:(mh@hospital.wa.gov.au

	روشهای استنادهی
	مقدمه
	محتوی پایاننامه
	عطف جلد
	صفحه عنوان داخل جلد
	صفحه تعهد نامه
	صفحۀ چکیده فارسی
	صفحۀ سپاسگزاری
	فهرست مطالب
	فهرست اشکال )اجباری(
	فهرست جداول )اجباری(
	فهرست علائم و اختصارات )اجباری(
	پیکربندی متن پایان نامه
	مشخصات فصل ها و متن
	پیکر بندی صفحات پایان نامه
	فرمولها و معادلات ریاضی
	واحدها
	مشخصات عنوان شکلها
	مشخصات عنوان جداول
	مشخصات جداول
	نحوه ارجاع به منابع در داخل متن
	پیوست ها
	Abstract
	صفحه عنوان انگلیسی
	رنگ جلد پایان نامه
	روشهای استنادهی
	استناددهی به روش APA
	استناددهی به روش ACM
	روش استناددهی Harvard
	استناددهی به روش IEEE
	استناددهی به روش Vancouver

