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 : سلم صلي اهللا عليه وآله وپيامبر اعظم 

  »من مات و ميراثه الدفاتر و المحابر وجبت له الجنّة « 
  .اش باد ها باشد، بهشت ارزاني و ميراثش دفترها و دواتهر كه از دنيا رود 

  »176ارشاد القلوب، ص «                                                       
  

دهـي بـه برخـي ابهامـات و           ، و پاسـخ    اينجانـب  هاي تحت راهنمـايي     نامه  سازي تدوين پايان    سان  در جهت يك  
. گـردد   الملل پيـشنهاد مـي      ان كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين       موارد زير براي دانشجوي   سؤاالت رايج،   

تري نيز در آينده نزديـك ارائـه خواهـد شـد كـه بـر مبنـاي سـؤاالت                      توضيح است كه مجموعه كامل      الزم به 
  .گردد نويسي تدوين مي نويسي و مقاله نامه ويان در زمينه پژوهش، پاياندانشج

  

  :نكات مهم

طـور مـستمر و كتبـاً از وضـعيت پيـشرفت كـار                 را به  استاد راهنما ،    پژوهشدر كليه مراحل انجام      -1

استاد به  ) نامه  از آغاز تا تكميل پايان    (هايي كه بايد در طول كار       برگه گزارش .  مطلع نمائيد   نامه  پايان

بار با درج تـاريخ، ايـن          هر دو ماه يك    .باشد   مي )13 ص( تحويل داده شود، ضميمه اين متن      راهنما

 .به استاد راهنما تحويل داده شودفتر پژوهش دانشكده ا تكميل و پس از تاييد ده برگه

 و  داده شود  فصل به فصل به استاد راهنما تحويل         نامه  ضروري است در طول كار انجام پژوهش، پايان        - 2

 از پـذيرش    بنـابراين . اقـدام گـردد   به تدوين ساير فصول     ) احتمالي(پس از انجام اصالحات پيشنهادي    

 .ر نگرفته است، خودداري خواهد شد قرااستاد راهنمااي كه مراحل آن مورد تاييد  امهن پايان

بر بوده و نياز به صبر و حوصله فراوان دارد، ولـي تـا حـد امكـان                    اگرچه كار پژوهش امري زمان     -3

 محدوديت زماني كـه     . ماهه كار خود را به اتمام برسانيد       12 تا   8تالش نمائيد در يك دوره زماني       

 .گيرد در اولويت خواهد بود اه در نظر ميدانشگ

 نمائيد       -4

 ٢

در اين زمينه حتماً بـا  . در انجام پژوهش از مشاوره كارشناسان زبده و متخصص نيز استفاده

منـدي در زمينـه       نظران زبده كـه آثـار ارزش         استفاده از نظرات صاحب    .استاد راهنما هماهنگ شود   

هـاي علـوم       در رشـته   ،ر ايـن حيطـه برخوردارنـد      پژوهشي مربوطه دارند و يا از اطالعـات الزم د         

 .باشد الملل از اهميت بااليي برخوردار مي اجتماعي خصوصاً علوم سياسي و روابط بين



 دفتر مطالعـات  خانه كتابمانند (هاي تخصصي خانه  كتابها، از     آوري اطالعات و داده     الزم است در امر جمع     - 5

 خانـه   كتـاب  ملـي،    خانـه   كتاب مجلس شوراي اسالمي،     انهخ  كتابالمللي وزارت امورخارجه،      سياسي و بين  

با توجـه    چنين  هم. استفاده شود ....) دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي و            

، براي گردآوري منابع به مراكز و مؤسسات مطالعاتي و پژوهشي ماننـد دفتـر مطالعـات                  به موضوع پژوهشي  

وزارت امور خارجه، پژوهشكده مطالعـات راهبـردي، مؤسـسه مطالعـات ملـي، مركـز       المللي    سياسي و بين  

هـاي علمـي و مطالعـات         ، مركـز پـژوهش    )ايـراس (تحقيقات استراتژيك، مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا        

 .شود رجوع ...شدن و س، مركز مطالعات ملي جهانيهاي مجل استراتژيك خاورميانه، مركز پژوهش

هاي فارسـي و انگليـسي        ها از منابع مكتوب، ضروري است از كتاب         ات و داده  در گردآوري اطالع   -6

در اين زمينه حتمـًا بـه منـابع دسـت اول            . شودمعتبر و نيز مقاالت مجالت علمي موجود استفاده         

هاي   گرايي ساختاري و ديدگاه      از نظريه واقع   خواهد  ي مي گر  پژوهشطور مثال اگر      به. گرددرجوع  

هاي يك نويـسنده بـا        كه به ديدگاه    نمايد نه اين  ، بايستي به خود آثار والتز رجوع        دالتز استفاده كن  و

هـا و   ها، وبـالگ  تا حد امكان از مقاالت روزنامه چنين هم. چند واسطه از منابع ديگران ارجاع دهد      

 .استفاده نگرددمنابع اينترنتي كه چندان اعتباري ندارند 

هاي تحقيقاتي استفاده كرده و تـا حـد امكـان از     ياز، از فيش  هاي مورد ن    براي تهيه اطالعات و داده     -7

طـور نقـل      طور مثال از يك اثر، بيش از چند سطر را بـه             به. هاي غير مستقيم استفاده كنيد      نقل قول 

نامه را تا حد يـك        چنين امري به پژوهش شديداً آسيب رسانده و پايان        . قول مستقيم استفاده نكنيد   

 قرار  "..."صورت   يا به  »..«هاي دو سه سطري را داخل گيومه        نقل قول . يدنما  شده نازل مي    متن كپي 

 :دقت كنيدزير طور نمونه به مورد  به. دهيد

  

  

  

  

  

  :نمايد گونه معرفي مي ته است، قدرت فضايي را اينالملل فضا نوش افشين زرگر در مقاله خود كه در زمينه سياست بين
 فضايي گفته مي        "

 ٣

شود، آن قدرتي اسـت كـه اهـدف ملـي را از               در يك تعريف كلي از قدرت
عنـوان قـدرت      اگـر روزي كـشوري بـه      . كند  هاي فضايي دنبال مي     طريق فضا و كاربرد قابليت    

خـاطر    ، اين تنها به   )شود   هنوز مي  البته و(شد  شناخته مي ) بري(يا هوايي يا زميني   ) بحري(دريايي
كـه در تعقيـب اهـداف     هاي محسوس آن در اين قلمروها نسبت به ساير رقبا بوده و اين     برتري

خوبي استفاده و ضمن دفاع از خود، فرصت برتري بر            هاي خود در اين عرصه به       ملي از قابليت  
 )6- 5: 1392زرگر،(".آورد دست مي سايرين را نيز به



داري علمـي يكـي از        امانت. داده شود ) رفرنس(طور دقيق ارجاع      در استفاده از منابع، حتماً بايد به       -8

 هـر  .گـردد  رقت علمي قلمداد مـي صورت از مصاديق س  بوده و در غير اين   گر  پژوهشتعهدات هر   

هـاي فكـري      توانـد تـالش     وجـه نمـي     گر بوده و به هيچ      پژوهشي بايد حاصل تالش خود پژوهش     

هـاي فكـري ديگـران        ها و تالش    صرفاً امكان استفاده از نوشته    . ديگران را به نام خود منتشر نمايد      

هـا و مجـالت       كتـاب .  اسـت  پـذير   هم با ذكر منبع و البته در صورت اجازه خود نويسنده امكان             آن

 .دهند گران مي اي را به دانشجويان و پژوهش چنين اجازه) رفرنس(منتشره در كشور با ذكر ارجاع

تالش نمائيد در طول كار و . هاي هر كار پژوهشي است  استفاده از منابع معتبر و متنوع از ضرورت        -9

تـان    گونـه روايـي و اعتبـار مـتن         براي هر بحث و موضوعي از منابع متنوع استفاده نمائيد تا بـدين            

 .افزايش يابد

 تـا حـد امكـان از        شـود تـالش   . نامه از آيين نگارش نوين فارسـي تبعيـت گـردد            در تدوين پايان   -10

هايي مانند رئاليسم،     جاي واژه   طور نمونه به    به. نامه استفاده نگردد    هاي غير فارسي در متن پايان       واژه

 براي  .زدگي، هنجاري استفاده شود     گرايي، نظريه، آشوب     واقع نرماتيو از                     تئوري، آنارشيك،   

هـاي فارسـي از       حفظ زبان فارسي و پيرايش آن، بهتر است تا حد امكان در صـورت وجـود واژه                

 در مـتن از گنجانـدن معـادل         .اسـتفاده نـشود   ...) عربي، انگليـسي، فرانـسه و       (هاي غيرفارسي   واژه

هـا    نوشت به آن    ها وجود دارد در پي      گر الزم به درج آن     و ا  خودداري گردد انگليسي برخي كلمات    

 . گردداشاره 

در يك نظام آنارشيك:  مثالً   ......... .   1

  :نوشته شوند و جدا از هم نگرددطور تركيبي استفاده   كلمات بهچنين هم

 : مانند

  شود   ميشود              مي

  ها دولتها              دولت

  طور       بهبطور          

                                                 
1 - Anarchic 

 ۴

 معادل انگليسي در پايين در اين مورد
 آيد صفحه مي



چنين هم             چنين هم

ها   آن آنها               

ترين  مهم مهمترين          

تر سريع/ تر نازل/ تر سريعتر              كم /نازلتر /كمتر

) آيـد   ها يا توضيحات الزم مـي       كه در مورد معادل غيرفارسي اسامي و واژه       (ها  نوشت  هاي پا    شماره -11

 پانوشـت اسـتفاده شـده4 از  5طور مثال اگر در صفحه شـماره          به. ه از اول آغاز شود    در هر صفح  

. آغاز گردد1آيد بايد از شماره   اگر پانوشتي مي6است، در صفحه شمار 

2 1 عناوين فرعي نيـز بـا قلـم.  باشد 14 نامه لوتوس   متن پايان و عناوين اصلي تيتر    13  ) فونت(قلم  -12

12 3آيد با قلم تـايمز نيـو رومـن          نوشت مي   گليسي كلمات كه در پي    معادل ان .  نوشته شود  13تيتر  

نوشت بيايد، بـا   يا نامي الزم است كه در پي        نوشته شوند و اگر توضيحي در مورد موضوع يا واژه         

. البته در اين مورد نيز دستورالعمل دانشگاه مد نظر قرار گيرد. نوشته شوند12 4قلم ميترا

وجـه   هيچ  به.  منظم تدوين كنيد و در نوشتن جمالت بسيار دقت نمائيد          وشيوا   ،تان را روشن     متن -13

طـور پيوسـته و در ارتبـاط بـا هـم بنويـسيد، و از آوردن  ها را بـه     جمالت را ناتمام رها نكنيد، آن     

در اين زمينـه .نويسي را رعايت كنيد     اصول پاراگراف . جمالت مبهم و نا مشخص خودداري كنيد      

:نگاه شود به

146- 144ص نشر فرزان، ص: ، تهرانالملل روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين). 1381(قلم، محمودال  سريع

اگرچه موضـوع.  علمي دانشگاهي است   هاي  حوزههاي نويسندگي در      گويي يكي از ويژگي      گزيده -14

 تا 150بين  نامه خواهد بود، ولي تا حد امكان تالش نمائيد متن پژوهش              كننده حجم پايان    مشخص

نامـه اسـتاندارد خاصـي را  شود كـه در مـورد حجـم پايـان            مجدداً يادآوري مي   .باشد صفحه   200

.توان در نظر گرفت نمي

1 - Lotus 
2 - Titr 
3 - Times New Roman 
4 - Mitra 

۵

************************************************



چـارچوب  (، فـصل دوم   )طـرح تحقيـق   (، فـصل اول   گفتـار   پيشنامه شما بايد شامل چكيده،        پايان  -15

 . دگيري باش ها، و نهايتاً نتيجه ، فصول مياني، و فصل مربوط به تحليل داده)نظري

  :نامه رعايت شود شود ترتيب زير در مورد صفحات پايان پيشنهاد مي

 اهللا الرحمن الرحيم صفحه بسم 

 شود اي كه نهايتاً در روي جلد هم حك مي همان صفحه(صفحه عنوان( 

  نامه توسط هيئت داوران پايانصفحه تصويب 

 باشد اختياري مي(اهدا( 

 تقدير و تشكر 

 هاي كليدي ه به همراه واژ)  واژه300حداكثر (چكيده فارسي 

  نامه يا همـان      نامه، عنوان كتاب    شامل عناوين اصلي و فرعي فصول پايان      (فهرست مطالب
 )ها و اسامي ها، و احتماالً نمايه واژه منابع، عناوين پيوست

 در صورت وجود(ها فهرست جدول( 

 در صورت وجود(ها فهرست شكل( 

 در صورت وجود(فهرست عالئم و اختصارات( 

 پيش  گفتار
  چارچوب نظـري،    -2 طرح تحقيق و     -1دو فصل ابتدايي به     . نامه  فصول پايان (متن اصلي 

 )اختصاص يابد

 خذĤمنابع و م 

 نمايه 

 در صورت وجود(ها پيوست( 

 واژه300حداكثر (چكيده انگليسي ( 

 صفحه عنوان انگليسي 

نامـه     شيوه  ود، چون نهايتاً  العمل دانشگاه نيز توجه ش      نامه به دستور    در مورد ترتيب صفحات پايان    : توجه

 .دانشگاه در اولويت خواهد بود

16-   

 ۶

براي اين  . ، از درج شماره صفحه خودداري كنيد      گفتار  پيشتا آغاز   ) نامه  معرفي پايان (از صفحه اول

شماره صـفحات نيـز در      . استفاده كنيد ....)  ت -پ-ب-الف(تواند از شمارش الفبايي     صفحات مي 

 .درج گردند) وسط(پايين برگه



تالش نماييـد در ايـن   . پايان يابد) نتيجه(بندي نامه با يك مقدمه آغاز و با يك جمع   ر فصل پايان  ه  -17

توانيد مقدمه، مدخل،      آغاز هر فصل را مي     .ها و نتايج، ارتباط بين فصول را نيز برقرار نمائيد           مقدمه

اف را بـدون عنـوان   آغاز اولين عنوان در فصل، چند سطر يا پـاراگر و يا اصالً قبل از   بناميد  درآمد  

بنـدي،   توانيـد بـا عنـوان جمـع     پايان هر فصل را نيز مي  . خاصي در قالب همان مقدمه تدوين كنيد      

 .نتيجه و يا گزيده فصل به پايان برسانيد

طـور    گيري نهايي بايد حاصل كـار خـود را بـه            در نتيجه . گيري نهايي بسيار دقت نمائيد       در تدوين نتيجه   - 18

طـور    تـان را در زمينـه آزمـون فرضـيه بـه             هاي   نشان دهيد، يافته   تان  يا مخاطب ه  خوانند  روشن و دقيق به     

تدوين كنيد، اگر پيـشنهاد يـا       طور روشن     اي از كارتان را به      بار ديگر بيان كنيد، خالصه      شده يك   بندي  دسته

رح توانيـد نقـشه راه يـا طـ          رهنمودي در زمينه موضوع پژوهشي داريد اعالم نمائيد و در نهايت اگر مـي             

هـر پـژوهش    .  موضوع مورد مطالعـه ترسـيم نمائيـد        مختلفهاي     در مورد جنبه    ديگري را براي پژوهش   

تواند شروعي    گيري نشان دهيد كه كار شما مي        هاي ديگر باشد، پس در انتهاي نتيجه        بايستي آغاز پژوهش  

 .براي كارهاي پژوهشي ديگر باشد

گـذاري نمـوده و پـس از فهرسـت مطالـب،              هها و تـصاوير را شـمار        كليه جداول، نمودارها، مدل    -19

 جـدول اسـتفاده     3نامـه از      طور مثـال اگـر در فـصل دوم پايـان            به. ها نيز تدوين گردد     فهرست آن 

 :گونه شماره گذاري گردد ها بدين ايد، عناوين آن كرده

. 2,1  گرايي اصول محوري واقع
  تصويرهاي نظري موجود در زمينه همكاري . 2,2
 هاي منازعه وعات اصلي در نظريهمفاهيم و موض. 2,3

در متن مقاله خودداري ... از ذكر عناوين و القابي مانند جناب آقاي، سركار خانم، مهندس، دكتر و  -20

 ......................:كند افشين زرگر در مقاله خود چنين بيان مي: طور مثال به. شود

 جلد    

 ٧

. كنيد  هنما و مشاور از عنوان دكتر استفاده مي        نيز فقط در جلوي اسامي اساتيد را       نامه  پاياندر روي
  :طور نمونه به

  :استاد راهنما

  دكتر افشين زرگر



 خودداري شود و تنها پـس از نـام و           .Drنامه نيز از درج نام دكتر         در صفحه انگليسي پشت جلد پايان     

  :ونهطور نم به.  استفاده شودPh.Dنام خانوادگي اساتيد راهنما و مشاور از حروف اختصاري 

Supervisor Professor: 

Afshin ZARGAR, Ph. D  

اي از صفحه اول و صفحه پاياني كه بايستي بـه زبـان انگليـسي نوشـته شـود، بـه ضـميمه ايـن                           نمونه

  .دستورالعمل آمده است

تان را در چارچوب نوشتار علمي ارائه كرده و از درج كلمـات، جمـالت و سـخنان غيـر                       مباحث -21

 . قابل درج در يك متن علمي نيستند،مورد هاي بي تعريف و تمجيد. كنيدعلمي اكيداً خودداري 

گـردد از سـبك        مي مختلفي وجود دارد، ولي توصيه    ) نويسي رفرنس(دهي  هاي ارجاع    اگرچه سبك  -22

.  استفاده شـود   )APA(شناسي آمريكا   درون متني يا سبك انجمن روان     ) نويسي رفرنس(دهي  ارجاع

جا به اختصار چند نمونه مـورد اشـاره      باشد، ولي در اين      متن مي  دستورالعمل كامل آن ضميمه اين    

 :گيرد قرار مي

ايـد و مـثالً از آن        ده نمـوده  طور غير مستقيم و بدون در نظر گرفتن صفحه خاصي استفا            اگر از منبعي به   

چنـين عمـل    ) گرايي  چون بحث ديدگاه كگان در مورد بازگشت به دنياي واقع           هم(ايد  برداري نموده  ايده

؛ اگر چند نويسنده است، فقط      )  1389قوام و زرگر،    : (؛ اگر دو نويسنده است    ) 1391كگان،  : (كنيد  مي

 يا اگـر از منبـع       )1392برچيل و ديگران،    : (نويسيد ديگران   كنيد و در ادامه مي      به نويسنده اول اشاره مي    

  )Waltz and et al.: 24-28: (ايد انگليسي استفاده كرده

: 1392زرگـر،   (و يا   ) 20 :1388قوام و زرگر،    ( : ستقيم از يك منبع چنين اقدام شود      در نقل قول غير م    

  )Waltz,1979: 44-48(  و يا در مورد منابع انگليسي )50-67

تـان   برداري يا الگوبرداري كرده و مبناي بحـث  صورت غير مستقيم ايده  بهياگر از بخش خاصي از كتاب     

  :ت، بايد چنين اقدام نماييدنامه همان بخش اس در قسمتي از پايان

  )Waltz,1979: chapter 2(؛  ) فصل سوم: 1388قوام و زرگر،(

  

 ٨

طور نمونه چنـين   آوريد، بايستي به كنيد و از او نقل قول مستقيم مي        اي در متن اشاره مي      اگر به نويسنده

  :عمل كنيد



الملل مفهوم    ه روابط بين  سازي و نظري    سازي، ملت   در كتاب دولت  ) 1388(عبدالعلي قوام و افشين زرگر    

  :كنند اشباع سرزميني را چنين تعريف مي

مفهوم اشباع سرزميني كه با حاكميت ملي، تماميت ارضي، كنترل سرزمين و مـرز در ارتبـاط               " 

  )67ص (".باشد مي..... است به معناي

  :ئيدگونه عمل نما توانيد اين خواهيد در مورد موضوعي چند منبع را معرفي كنيد، مي اگر مي

  )54: 1389 و ميرشايمر،67-60: 1392 زرگر،  ؛45-40: 1390 قوام،:در اين زمينه نگاه كنيد به(

  : ..........)نگاه شود(يا :..........) بنگريد : (تر بنويسيد طور ساده و يا به

ه هـا اسـتفاد     طور مثال از يك نويسنده در يك سال بيش از يك اثر منتشر شده و شما از همـه آن                     اگر به 

  :گونه بدين. ايد بايد اين منابع از هم مجزا شوند كرده

  )20:  الف1392زرگر، (

  )49-47:  ب1392زرگر، 

  )55-54:  ج1392زرگر، 

  .رعايت شودنيز طبيعتاً در قسمت منابع بايد اين مورد 

  : اگر كتابي در چند جلد منتشر شده است، بايد شماره جلد مورد استفاده نيز ذكر شود، مانند

(  )155-154: 2، ج 1390ابن سينا، : (يا اگر از صفحه خاصي استفاده شده) 2، ج 1390ن سينا، اب

دهـي درون متنـي       ها و مقاالت منتشره كـه از ارجـاع          براي آشنايي با اين سبك به نمونه كتاب       :  توجه "

  )1389قوام و زرگر،: در اين باره نگاه شود به.(اند رجوع شود استفاده كرده

، هـاي قفقـاز جنـوبي    سازي در جمهـوري  ملت- روند دولت ). 1389(ي و زرگر، افشين   قوام، عبدالعل 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران: تهران

23-  

 ٩

نامه در قسمت     در انتهاي پايان  . باشد  نويسي نيز مي   هي درون متني داراي سبك خاص منبع      د  ارجاع

 :منابع بايستي از اين سبك تبعيت شود

   كتاب

، چاپ اول،   الملل  سازي و نظريه روابط بين      سازي، ملت   دولت ).1388(، عبدالعلي و زرگر، افشين    مقوا

  انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران: تهران



، ترجمه علي آدمي و افشين زرگـر، چـاپ دوم،           بازگشت تاريخ و پايان رؤياها     ).1391(كگان، رابرت 

  ت راهبرديپژوهشكده مطالعا: تهران

  مقاله در كتاب

ــه از سياســت خــارجي ســوي يــك نظريــه ســازه بــه" ).1392(كــوورت، پــال ونــدولكا : ، در"انگاران

، ترجمـه مهـدي ميرمحمـدي و عليرضـا          سياست خارجي در جهـان برسـاخته      ،  )ويراستار(كوبالكووا

  پژوهشكده مطالعات راهبردي: خسروي، چاپ اول، تهران

  مقاله

فـصلنامه مطالعـات   ، "سازي در جمهوري ارمنستان ملت-ضعيت روند دولت  و" .)1387(زرگر، افشين 

   62، شماره آسياي مركزي و قفقاز

  منابع انگليسي

Campbell, David (1992). Writing Security: United States Foreign Policy 

and the Politics of Identity, Minneapolis: University of Minnesota Press. 

  :توضيح

گونه كه پس از نام خـانوادگي، حـرف اول            بدين. شود  در برخي موارد از فرمول ديگري نيز استفاده مي        

گردد، و نيز پس از حرف اول نام نويسنده نقطه گذاشته شده و تاريخ انتـشار اثـر                    نام نويسنده درج مي   

عـادي نوشـته شـده و       ) تفون( عنوان كتاب و يا عنوان نشريه با قلم          چنين  هم. آيد  نيز داخل پرانتز نمي   

  :طور نمونه به. آيد عنوان مقاله نيز داخل گيومه نمي

نـشر  : الملل، ترجمه وحيد كوثري و محمد كاظم لطفي، چـاپ اول، تهـران              روابط بين . 1389. گونل، م 

  آفتاب

هاي فـضايي و اهميـت سياسـت فـضا در قـرن بيـست و يكـم،                    تراژدي رقابت قدرت  . 1392.  ا زرگر،

  37پياپي . 1المللي، ش ات بينفصلنامه مطالع

 نوشتن منابع   -24

 ١٠

در سبك درون متني الزم نيـست       ( به ترتيب حروف الفبا منابع را تدوين كنيد        -1:  در

صرفاً منابع  . بندي كنيد   ها مثالً كتاب، مقاله در كتاب و مقاله دسته          در انتها منابع را بر حسب نوع آن       



درج منابعي كه در متن استفاده نشده است، اكيـداً      از   -2؛  ) فارسي و غيرفارسي را از هم جدا كنيد       

 . سبك فوق را در مورد كتب و مقاالت چه فارسي و انگليسي استفاده كنيد-3خودداري كنيد؛ 

ترتيب  باشد، به موارد زير به تان مي   نوعي ستون پژوهش    كه به ) طرح تحقيق (نامه   در فصل اول پايان    -25

 :طور دقيق بپردازيد و به

طور روشن و دقيق به طرح دغدغه پژوهشي خود  در اين قسمت به :طرح مسئله - 1 -1

عنوان مسئله  به) گر پژوهش(پرداخته و بيان كنيد كه چرا اين موضوع براي شما

 مطالب غير مرتبط در اين قسمت از ذكر مباحث و. شود پژوهشي قلمداد مي

  .خودداري ورزيد

طور روشن علل  فاً به در اين قسمت صر:علل انتخاب موضوع و اهميت تحقيق - 1 -2

 .دهيد انتخاب موضوع را مطرح و در مورد اهميت آن توضيح مي

اثر كه در زمينه موضوع شما وجود  10تا  8در اين قسمت حداقل  :پيشينه تحقيق - 1 -3

توانيد  ها مي در مورد كتاب. ها را بيان كنيد هاي آن دارد را به اختصار معرفي و ويژگي

 نيز ها استفاده كنيد و در مورد مقاالت  و مقدمه آنها، چكيده از پشت جلد كتاب

 البته در هر حال بايد اين آثار .توانيد استفاده كنيد ها مي  از چكيده و مقدمه آنتوانيد مي

ها را  طور دقيق مورد مطالعه شما قرار گرفته باشند تا بتوانيد محاسن و معايب آن به

  .طور روشن بيان كنيد به

شود  ل اصلي تحقيق كامالً بر مبناي موضوع تحقيق مشخص مي سؤا:سؤال اصلي - 1 -4

در طرح سؤال علمي به . اي بپردازد تواند به چگونگي، چرايي و چيستي مسئله و مي

 .شود وجه يك سؤال پژوهشي با آيا شروع نمي اين موضوع دقت شود كه به هيچ

تلف هاي مخ  سؤاالت فرعي براي روشن شدن ابعاد و جنبه:سؤاالت فرعي - 1 -5

از طرح سؤاالت ساده و . شوند موضوع و كامالً در ارتباط با سؤال اصلي طرح مي

 .بديهي كه ارزش علمي ندارند، اجتناب شود

 ١١

 

 



ها اجماع نظر وجود دارد و شما در  ي كه نسبتاً در مورد آناي قضاي:ها مفروض - 1 -6

لبته در پژوهش ا(ها ايد و ديگر نيازي به پرسش كشيدن آن ها را پذيرفته تان آن پژوهش

 .وجود ندارد) شما

 در قالب جمالت خبري، پاسخ احتمالي به سؤال اصلي بر مبناي مطالعه :فرضيه - 1 -7

 .از طرح فرضيه بديهي خودداري شود. شود اوليه طرح مي

يم عمدتاً اجماع نظري وجود  در علوم اجتماعي در مورد مفاه:تعريف مفاهيم - 1 -8

 تعريف مدنظر خود از آن مفهوم را ،طور روشن د بهي بايگر پژوهشبنابراين هر . ندارد

نظران  هاي متفكران و صاحب در تعريف مفاهيم از نظرات و ديدگاه. مشخص سازد

سازي يكي از اصول اصلي پژوهش علمي در  مفهوم. برجسته و معتبر استفاده شود

 .شود حوزه علوم اجتماعي قلمداد مي

بايستي ) تاثيرگذار(ر يا متغيرهاي مستقلو متغي) وابسته( متغير تابع:متغيرها - 1 -9

در هر حال متغير تابع كه مسئله يا دغدغه اصلي و محوري پژوهش . مشخص گردند

البته در اين زمينه . تواند كثير باشد است، فقط يكي خواهد بود ولي متغير مستقل مي

كه  كه امكان بررسي دقيق و جامع وجود داشته باشد و نيز براي اين نيز براي اين

 بر موضوع اشراف و كنترل داشته باشد، بهتر است متغيرهاي مستقل نيز گر پژوهش

 .محدود باشند

 . حسب موضوع پژوهش، روش تحقيق مشخص خواهد شدبر: روش تحقيق - 1 -10

طور مختصر و روشن،   در انتهاي طرح تحقيق بايستي به:دهي تحقيق سازمان - 1 -11

قسمت با ذكر جمالتي، مشخص نماييد در اين . تصويري از فصول پژوهش ارائه شود

در برخي موارد دانشجويان فقط . كه پژوهش شما به چه مباحثي خواهد پرداخت

كنند كه صحيح  ها اكتفا مي به ذكر عناوين فصل) چون فهرست مطالب هم(وار فهرست

 .باشد نمي

 .كنيدتوانيد در اين قسمت به موارد ديگري از جمله مشكالت تحقيق هم اشاره  البته مي

 ١٢
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....................................................................................................  
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 شود يمدفاع 
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تـر از     نام درشت   عنوان پايان
 ساير موارد باشد



قسمت با برخـي اصـالحات و نكـات         اين  
فزوده شده از تارنماي زير برگرفته شـده        ا

  :است
  
  

http://www.terapaper.com 

  
  : )APA(درون متني) نويسي رفرنس(دهي آشنايي با سبك ارجاع

 مقدمه

مجالت علمي بسياري در دنيا . جود دارد براي استناد به منابع مختلف علمي وهاي گوناگوني روش

اما مجالت زيادي . كنند  استفاده مي)دهي رفرنس(دهي ارجاعهاي خاص خود براي  وجود دارند كه از سبك

ها براي چاپ  هاي معتبر و شناخته شده را به نويسندگان خود توصيه كرده و از آن نيز وجود دارند كه روش

 American Psychologicalمخفف  (APAنويسي  سبك مرجع. برند مقاله در نشريات خود بهره مي

Association(از آن در ساير گاهي سبك در بين علوم اجتماعي و پزشكي است كه نكاربرد تري ، پر 

ها خارج از   در نظر گفته شده كه ذكر تمام آنهاي زيادي در اين روش حالت. شود علوم نيز استفاده مي

هاي ارجاع مقاالت، كتاب،   حالتترين مهمحال تالش بر اين بوده تا به با اين .  استمتنحوصله اين 

شود، اما   در مجالت خارجي استفاده مي عموماAPAًاگر چه از روش . ها و ساير منابع اشاره شود نامه پايان

ا، ه نامه پاياننويسي مقاالت و  هاي ايراني زيادي هم هستند كه اين روش را براي مرجع مجالت و دانشگاه

هاي التين، در موارد مهم  از اين رو ضمن عنوان كردن مثال. كنند به محققين و دانشجويان خود توصيه مي

  .گردد ميهاي فارسي نيز اشاره  نمونهبه 

Error!
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  نويسي در داخل متن مرجع

   :نقل قول كوتاه

قل قول  فته از يك منبع استناد كرده و يا اصطالحاً ن         رخواهيد عيناً به بخشي از متن برگ       ي اوقات شما مي   گاه

بايست نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع را ذكر كرده و صفحه مورد نظر                براي اين منظور، مي   . كنيد

بـه  .  مورد اسـتفاده قـرار داد  ان در اين خصوص   تو هاي مختلفي را مي    تركيب. ز انتهاي نقل قول بياوريد    را ني 

  :هاي زير توجه كنيد مثال

According to Jones (1998), "Students often had difficulty using APA style, especially 
when it was their first time" (p. 199). 
Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199); what 
implications does this have for teachers? 

ثباتي در نقاط مختلـف       سازي و ناامني و بي      ملت- روند دولت  بين") 1388 (قوام و زرگر  بر اساس مطالعات    
  ".جهان خصوصاً كشورهاي جهان سوم ارتباط مستقيمي وجود دارد

  

توانيد در پايـان نقـل        مي سنده را درون جمله ذكر كنيد     خواهيد نام نوي   در صورتي كه به داليل نگارشي نمي      
  :قول آن را به صورت زير داخل پرانتز بياوريد 

She stated, "Students often had difficulty using APA style" (Jones, 1998, p. 199), but 
she did not offer an explanation as to why. 

كارگزاران جديد در كابينه نهم هم در تئـوري         ... "نويسد،  نهم چنين مي  اين در مورد سياست خارجي دولت       
و هم در عمل به مسائل ايدئولوژيك نـسبت بـه مـسائل اسـتراژيك و مـصالح ملـي توجـه بيـشتري ابـراز                         

  )124-123: 1391ازغندي، (".دارند مي
 
 

  
  

لبته مي

  

عالمـت نقـل   "ايـست داخـل   ب مـي دقت داشته باشيد كه در يك نقل قول كوتاه، جمله يا جمالت نقل شده  
 . قرار گيرد"قول

  :نقل قول بلند
عد از نام نويـسنده و      ، متن نقل قول، در خط ب      ) كلمه 40بيش از   (در صورتي كه متن نقل قول طوالني باشد         

  :به مثال زير توجه كنيد. اهد داشت اينچ با لبه پاراگراف فاصله خو½گيرد و كل متن به اندازه  سال قرار مي
Jones's (1998) study found the following: 

 ١٧

 يا ص كه معادل صـفحه اسـت، را درج page  كه مخففpتوانيد حرف  ا
شود و دو      گذاشته نمي  ويرگولالبته در بسياري از موارد پس از سال انتشار          . نكنيد

  )8- 4: 1392زرگر، ( ؛  )Jones, a998: 199: (مانند. آيد نقطه مي



Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time 
citing sources. This difficulty could be attributed to the fact that many students failed 
to purchase a style manual or to ask their teacher for help. (p. 199) 

  :رسد كه در بررسي و مطالعات خود در زمينه ژئوپلتيك به اين نتيجه مي) 1377(والرشتاين
اي به زوال تسلط آمريكا به عنوان يك          با فروپاشي امپراتوري كمونيستي و وحدت اروپا، بايستي توجه ويژه         

  )41-33: 1377والرشتاين،. (داري داشته باشيم اي اقتصاد جهاني سرمايه مرحله حياتي در آهنگ چرخه

  
 :نويسي و استفاده از كلمات مشابه  خالصه

بـدين منظـور، تـالش      . تكرار كنيد ممكن است شما نخواهيد جمالت يك منبع علمي را عيناً در مقاله خود              
در اين صورت تنها كافيـست نـام        . كنيد ايده اصلي را با كلمات مشابه نوشته و خالصه آن را بازگو كنيد              مي

 به ذكر شماره صفحه نيـز تـشويق          شما را  APAاگر چه   .  سال انتشار آن را ذكر كنيد      خانوادگي نويسنده و  
  :هاي زير دقت كنيد به مثال. داند كند اما آن را الزامي نمي مي

According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for first-time 
learners. 
APA style is a difficult citation format for first-time learners (Jones, 1998, p. 199). 

هاي مقابله با     خودانگيختگي هوش هيجاني و مهارت     لفهؤدهنده وجود رابطه معني دار بين م      مطالعات نشان   
 ).1389حيدري و دلفان آذري، (باشد  استرس مي

  
  :نحوه ذكر نام نويسندگان 

  :ارجاع به يك يا چند نويسنده 
دهـي تفـاوت     كنيد، نوع رفرنس   ن منبعي كه شما از آن استفاده مي       ، بسته به تعداد نويسندگا    APA در روش 

در صورتي كه تعداد نويسندگان يك نفر باشد، طرز نوشتن نام نويسنده به همان ترتيبي است كه در . كند مي
  . خواهد شداما اگر تعداد نويسندگان بيش از يك نفر باشد به صورت زير عمل. باال ذكر گرديد

  : نويسندهدو
بايست نام هر دو نويسنده را ذكر كـرده و بـين آن هـا از     خواهيد ارجاع دهيد، مي در اين صورت هر بار مي 

  .هاي زير دقت كنيد به مثال. استفاده كنيد”and“كلمه 
Research by Wegener and Petty (1994) supports… 
(Wegener & Petty, 1994) 

  )1390 صالحي و ميرزايي،(
 )1387زرگر و آريانفر، (
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  :سه تا پنج نويسنده 
دهيد، بايد نام تمام نويسندگان را به طبـق نمونـه ذكـر              ميدر اين حالت براي با اولي كه به اين منبع ارجاع            

  . توجه كنيد”and“به نحوه استفاده از ويرگول و كلمه . كنيد مي
Kernis, Cornell, Sun, Berry, and Harlow (1993) argued… 
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) 

  )1388احمدي، عالي مقام، و حسيني، (
 )1390نژاد و شكوهي، قوام، فاطمي(

جـاي   ام نويسنده اول را ذكر كرده و بـه        در صورتي كه نياز به استفاده مجدد از اين منبع بود، كافيست تنها ن             
  . استفاده كنيد"سايرين" و "همكاران"و در فارسي از كلماتي نظير  ”.et al“نام ساير نويسندگان از كلمه 

Kernis et al. (1993) argued… 
(Kernis et al., 1993) 

  ...به اين نتيجه رسيدند كه ) 1389(كرامتي و همكارانش 
 ...بر اين نظر هستند كه ) 1387(منوچهري و همكارانش

  

  :شش نويسنده يا بيشتر
و يـا معـادل    ”.et al“بايست از  ز به استفاده از منبع داشتيد، ميي متن خود كه نيادر اين حالت، در هر جا

  .آن در فارسي، به جاي ساير نويسندگان استفاده نماييد
Harris et al. (2001) argued... 
(Harris et al., 2001) 

 )1392قوام و ديگران، (  ؛ )1387علي محمدي و سايرين، (
  

  : منابع فاقد نام نويسنده
جـاي نـام     ن مقاله و يا دو كلمـه اول آن، بـه          توانيد از عنوا   ك منبع فاقد نام نويسنده بود، مي      در صورتي كه ي   

  .نويسنده در ارجاع دهي درون متن استفاده كنيد
A similar study was done of students learning to format research papers ("Using 
APA," 2001) 

  )1392، "...زبان سياست و"(
  

 :سازمان به عنوان نويسنده 

  .گردد مياگر نويسنده منبع، يك سازمان يا ارگان دولتي باشد، نام سازمان به عنوان نويسنده ذكر 
According to the International Business Machines Corporation (2010),… 
(International Business Machines Corporation, 2010) 

 م

 ١٩

  ...، )1391(صوبات مجلس شوراي اسالمي بر اساس
 ....، )1390(بر اساس گزارشات سازمان انرژي اتمي ايران



اي باشد، براي بـار اول نـام كامـل سـازمان را بـه                ن، داراي نام اختصاري شناخته شده     در صورتي كه سازما   
  .كنيد يمآوريد و براي دفعات بعد فقط از نام اختصاري استفاده  مراه نام اختصاري آن ميه

First citation: (International Business Machines Corporation [IBM], 2000) 
                            (International Atomic Energy Organization [IAEA], 2003) 
Second citation: (IBM, 2000) 
                           (IAEA, 2003) 

ــار    ــين بـ ــراي اولـ ــاع بـ ــران     (  :ارجـ ــالمي ايـ ــوري اسـ ــامي جمهـ ــروي انتظـ ــا[نيـ   )1385، ]ناجـ
  )1385ناجا، (                 : ارجاع دفعات بعد
  :يك نمونه ديگر
  )1390 ،]ايرنا[خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران(                  : ارجاع براي اول

  )1390ايرنا، (       : ارجاع براي دفعات ديگر
  

  :يك متندو يا چند منبع براي 
خواهيد براي تاكيد بيشتر در خـصوص         براي يك متن وجود دارد و شما مي        افتد كه دو يا چند منبع      گاهي اتفاق مي  

  .براي اين منظور كافيست به صورت زير منابع را ذكر نماييد. صحت گفته خود، اين منابع را ارائه كنيد
(Berndt, 2002; Harlow, 1983) 

  )1388 ؛ مشيرزاده 1387قوام، (
  

 :دو نويسنده با نام خانوادگي مشابه 

 دهيـد،   )رفـرنس (ارجـاع   خواهيد منابعي را كه توسط دو نويسنده با نام خانوادگي مشابه             در صورتي كه مي   
  .ها را براي جلوگيري از تداخل ذكر كنيد كافيست حرف اول اسم آن

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998) 

  ) 1388،زرگر. ا. ؛ ع1392زرگر، . ا(
  

 :بع علمي از يك نويسنده در يك سالدو من

ها توسط يك نويـسنده      دو منبع ارجاع دهيد كه هر دوي آن       خواهيد به    آيد كه شما مي     اوقات پيش مي   گاهي
 ,a, b) از حروف كوچك انگليسي APAبراي جلوگيري از تداخل، روش . اند منتشر شدهو در يك سال 

c)كند مي  در ادامه سال انتشار استفاده.  
Research by Berndt (1981a) illustrated that... 
In another study, Berndt (1981b) found that... 

  ...دهد كه  درباره اهميت سياست فضا نشان مي)  الف1392(مطالعات زرگر
 مقاله 

 ٢٠

قـاز  هاي بزرگ در منطقه قف      در مورد حضور قدرت   )  ب 1392(اي كه اخيراً منتشر شده است، زرگر        در
  ...نويسد كه  جنوبي چنين مي



 :ارجاع غير مستقيم به منبع

خواهيد مطلبي را از يك منبع ذكر كنيد كه خود آن را از منبع ديگري آورده است، كافيست به منبـع                      اگر مي 
 از  دانـشجويان صـرفاً  معمـوالً . اصلي در متن اشاره كنيد، اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذكر نماييد 

بـه ايـن     APAكنند، اما شـيوه صـحيح بـر اسـاس روش             دهي استفاده مي   ع اول و يا دوم جهت رفرنس      منب
  : باشد صورت مي

Johnson argued that... (as cited in Smith, 2003, p. 102). 

) 1388نقـل از قـوام و زرگـر،    به(سازي موفق ملت-مداري مطلوب و دولت طاهري در مورد ارتباط حكومت   
  ...كند كه  چنين بحث مي

) نام نويسنده، سال انتشار، صفحه    (هاي مختلف منبع      براي جدا كردن قسمت    )،(كنيد از كاما  فراموش ن : نكته
 .استفاده نماييد

  
  :نويسي در انتهاي متن مرجع

اين ليست، اطالعات مهمي از منابع مـورد        .  قرار گيرد  نامه  پايانبايست در انتهاي مقاله يا       ميفهرست مراجع   

دهد، به طـوري كـه از طريـق آن بتوانـد منـابع مـورد نظـر را                  مي در متن را در اختيار خواننده قرار         استفاده

بايـست در    ميدهيد   ميتمامي منابعي كه شما در متن به آن ارجاع          . شناسايي و در صورت نياز مطالعه نمايد      

بايـست   مياند،   ده شده به همين ترتيب، تمامي منابعي كه در فهرست مراجع آور         . فهرست مراجع درج شوند   

  .در متن نيز مورد استفاده قرار گرفته باشند

  :قواعد كلي
  .گيرند مي اينچ جلوتر قرار ½در هر ارجاع، تمام خطوط بعد از خط اول به ميزان . 1

  

توانيد نام نويـسنده را    البته مي).ابتدا نام خانوادگي، سپس حرف اول نام    (شود   مياسم نويسندگان وارونه    . 2
  . كامل بنويسيدنيز

  

  .بايست به ترتيب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگي اولين نويسنده مرتب شوند ميمراجع . 3
  

 بر اساس نامي كه مجله ذكر كرده و دقيقاً) از نام هاي كوتاه شده استفاده نشود   (نام مجله بايد كامل باشد      . 4
  :براي مثال . آورده شود

Correct: Technology, Outsourcing & Transforming HR 
Incorrect: Technology, Outsourcing and Transforming HR 
 
Correct: International Studies Journal, ISJ 
Incorrect: ISJ 

 ٢١

  



 :براي مثال . كلمات اصلي در نام مجله بايد با حروف بزرگ نوشته شوند. 5

Entrepreneurship & Small Business Management in the Hospitality Industry 
  

 .دهيد، تنها حروف اول از كلمه اول عنوان آن را با حرف بزرگ بنويسيد ميزماني كه به يك منبع ارجاع . 6

) مورب(در هر يك از حاالت به نحوه استفاده از عالئم نقطه، ويرگول و دو نقطه و نيز فرمت ايتاليك  : نكته
  .حروف دقت كنيد

  :ن نحوه ذكر نام نويسندگا
نويسي در انتهاي متن بـا اسـتفاده از          ، نحوه مرجع  ...)، بخشي از كتاب،     كتاب، مقاله (صرف نظر از نوع منبع      

هـا   ها بين نام نويسنده    در تمامي روش  . ورت زير خواهد بود   بر اساس تعداد نويسندگان به ص      APAروش  
  .شود مياز كاما و بعد از نام آخرين نويسنده از نقطه استفاده 

  .ابتدا نام خانوادگي ، سپس حرف اول نام: يسندهيك نو
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in 
Psychological Science, 11, 7-10. 

جـدا   ديگر يك از ”&“نام خانوادگي به همراه حرف اول نام براي هر نويسنده به طوري كه با  : دو نويسنده 
 . شوند مي

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The 
hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 
1034-1048. 

 كه نـام نويـسندگان بـا كامـا از           نام خانوادگي و حرف اول نام هر نويسنده، به طوري         : سه تا هفت نويسنده   
 .آيد مي ”&“ جدا شده و نويسنده آخر با ديگر يك

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). 
There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability 
of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204. 

جاي نام ساير نويـسندگان      ان ترتيب باال خواهد آمد، اما به       نويسنده اول به هم    6نام  : بيشتر از هفت نويسنده   
ام در مرجـع   ن7به اين ترتيب بيش از . شود و پس از آن نام آخرين نويسنده خواهد آمد مي گذاشته ”. . .“

 .ذكر نخواهد شد

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., 
. . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. 
Technical Communication, 57, 323-335. 

 :ندهجاي نويس نام سازمان به

International Business Machines Corporation (2009) 

  )1390(مركز تحقيقات استراتژيك
 :دو يا چند منبع از يك نويسنده

 يا چند من     

 ٢٢

از (اند استفاده شود، منابع به ترتيب زمان انتـشار     بع كه توسط يك نويسنده نگارش شده      اگر از دو
  .شوند ميفهرست ) قديم به جديد



Saaty T. L. (2004). 
Saaty T. L. (2008). 

  ).1388(زرگر، افشين
  ).1389(زرگر، افشين
  ).1390(زرگر، افشين

زماني كه يك نويسنده در دو مقاله وجود دارد، به طوري كه در يكي تنها نويـسنده و در ديگـر بـه عنـوان                         
 .آيد مياي كه به تنهايي توسط وي نگارش شده در ابتدا  باشد، مقاله مينويسنده اول 

Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational 
Psychologist, 34, 15-28. 
Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to 
school. Child Development, 66, 1312-1329. 

  ).1392(زرگر، افشين
 ).1387(زرگر، افشين و آريانفر، كاظم

اگر نام نويسندگان اول دو مقاله يكسان بود، مقـاالت بـه ترتيـب حـروف الفبـاي نويـسندگان دوم مرتـب                       
 .خواهند شد

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible 
corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public 
Policy, and Law, 6, 629-654. 
Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high 
elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European 
Journal of Social Psychology, 24, 25-43. 

  ).1388(قوام، عبدالعلي و زرگر، افشين
  ).1390(نژاد، احمد قوام، عبدالعلي و فاطمي

 :دو يا چند مقاله متعلق به يك نويسنده در يك سال 

 پـس  (a, b, c)حـروف  . در چنين شرايطي مقاالت بر اساس حروف الفباي عنوان مقاله مرتب خواهند شد
  .دشو مياز اين مرتب سازي به مقاالت تخصيص داده 

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and 
behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. 
Child Development, 52, 636-643. 

  ).الف1388(زرگر، افشين
  ).ب1388(زرگر، افشين
  ).ج1388(زرگر، افشين
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 :دهي مقاالت رفرنس

  :باشد مي به صورت زير APAدر حالت كلي نحوه ارجاع به مقاالت در روش 

   

  
فـصلنامه  ،  "هاي فضايي و سياست فضا در قرن بيست و يكم           تراژدي رقابت قدرت  "). 1392(زرگر، افشين 
  37، پياپي 1، شماره المللي مطالعات بين

 قـرار   "....."صـورت    يـا بـه    مقاله داخل گيومه  بينيد، برخي موارد عنوان       گونه كه در تصوير باال مي       البته همان 
  .گيرد نمي

  .شود ميهاي مختلف ارجاع به مقاالت بر اساس نوع مجله، در قالب يك مثال نمايش داده  در ادامه حالت
  :شوند ميبندي   صفحهVolume  شماره انتشارمجالتي كه بر اساس

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. 
Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. 

 :شوند مي صفحه بندي Issue  موضوعمجالتي كه بر اساس

Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. (2010). The Effect 
of Audit Quality on Earnings Management*. Contemporary accounting research, 
15(1), 1-24. 

 :نشريات هفتگي

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 
28-31. 

 :روزنامه

Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country 
Today, pp. 1A, 2A. 
Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York 
Times. Retrieved from http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-handbook-
linked-to-drug-industry 
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  224، شماره روزنامه اعتماد، " شده آزاديمفهوم مسخ"). 1384 مرداد 27(زرگر، افشين
 : دهي كتاب رفرنس

  :شوند مي به صورت زير ارجاع داده APAها بسته به شرايط مختلف در روش  كتاب
  :ارجاع به كتاب در حالت عمومي

 

  
 

  
  :گر ويرايشايش شده بدون نام هاي وير كتاب

  :شود ميصورت مثال زير ارجاع داده   به،م ويرايش كننده آن مشخص نباشداگر كتابي ويرايش شده باشد اما نا
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. 
New York, NY: Russell Sage Foundation. 

 :گر  هاي ويرايش شده با نام ويرايشكتاب

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: 
Anchor. 

 :كتاب ترجمه شده

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. 
L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. 

 :ويرايش چندم از يك كتاب

در صورتي كه كتاب مورد نظر شما براي چندمين بار توسط نويسنده يا نويـسندگان اصـلي ويـرايش شـده                    
  :شود ميباشد، به صورت زير ارجاع داده 

 

 

 ٢۵



Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). 
Chicago, IL: University of Chicago Press. 

 :فصلي از كتاب

ه صورت زير    ب APAخواهيد به فصل خاصي از يك كتاب ارجاع دهيد، بر اساس سبك              ميزماني كه شما    
اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در چنين حالتي شما بايد صـفحات فـصل                    نكته. عمل خواهيد كرد  

به جز  ( در مورد مقاالت     كه  آنكنيد، حال    مي استفاده   ”pp“مورد نظر را مشخص كنيد و براي اين منظور از           
  .گونه نيست اين) روزنامه

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A 
metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), 
Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer. 

 :ساير منابع چاپي و الكترونيكي

  :المعارف بخشي از يك دايره
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In TheNew Encyclopedia Britannica. (Vol. 26, 
pp. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica. 

 : صورت غير مستقيمهاستفاده از منبع ب

پيش از اين نحوه ارجاع به متن در حالتي كه شما از يك مقاله يا كار علمي به صورت غير مستقيم اسـتفاده                       
دهي به اين مقاالت در پايان متن، اگر شـما مقالـه اصـلي را       در خصوص نحوه رفرنس   . ، ذكر گرديد  كنيد مي

  :براي مثال . گر نيازي به ذكر مقاله اصلي نخواهيد داشتايد، دي تنها از مقاله واسط استفاده كردهنخوانده و 
Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: 
Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 
100, 589-608. 

 :نامه پايان

، پايگاهي كـه    )كارشناسي ارشد يا دكتري    (نامه  پايان ، نوع    APA در روش    نامه  پاياني به يك    ده در رفرنس 
 داراي نامـه  پايـان  اگر چنين هم. و دانشگاه بايد ذكر گردند) در صورت وجود( فهرست شده    نامه  پاياندر آن   

  : زير دقت كنيدهاي  به مثال. آن داخل پرانتز قيد شودشماره خاصي در آن پايگاه است بايد شماره 
Bartel, T. M. C. (2005). Factors associated with attachment in international adoption 
(Doctoral dissertatio), Kansas State University. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/2097/131 

ابــي عملكـرد واحــدهاي      طراحي و بكارگيري نـرم افـزار ارزي       ). 1384(جهانگشاي رضايي، مصطفي  
 ).1164P. شماره بازيابي. (، دانشگاه تهران) كارشناسي ارشدنامه پايان. (خـودروسازي

  :هاي غيردولتي سازمانگزارش 
در . شـود  مـي گزارشاتي كه در آن نام نويسنده همان نام سازمان ناشر است، بـه صـورت زيـر ارجـاع داده                     

  .شود ميدهي كتاب استفاده  ن شيوه رفرنسده شخصي داشت از هماصورتي كه گزارش نويسن

 ٢۶

American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of 
patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Author. 



 :مقاالت كنفرانسي

 عنوان مجموعه مقاالت آن كنفـرانس چـاپ         بسياري از مجموعه مقاالت كنفرانسي، به صورت يك كتاب با         
  :شوند ميبه صورت زير ارجاع داده APAاين گونه مقاالت روش . شوند مي

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The 
First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. 
Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 :هاي اينترنتي ت نشريات و پايگاهمقاال

 مجالتي ابتدا نسخه آنالين مقـاالت خـود          نسخه چاپي ندارند و يا اينكه گاهاً       تمامي نشريات اينترنتي لزوماً   
ي هاي اطالعات چنين پايگاه  هم. دهند ميشر كرده و پس از مدتي نسخه چاپي آن را ارائه            تدر يك شماره را من    

. هـا در طـي زمـان تغييـر كنـد      كننـد كـه ممكـن اسـت لينـك آن           مـي  منتـشر مقاالتي را   Wikipediaنظير  
APA   استفاده ازDOI گونـه   دهـي ايـن    ستفاده لينك مقاله را بـراي رفـرنس       ، ا  در صورت عدم وجود آن      و

  :به مثال هاي زير توجه كنيد. كند ميمجالت و مقاالت پيشنهاد 
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated 
bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. 
doi:10.1108/03090560710821161 
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler 
interaction scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 33(5), 211-218. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005 
Maxwell, E. (2007). Rethinking privacy, RFID journal, Retrieved from 
http://www.rfidjournal.com/article/view/2133/1/341 

  
 :قاالتچكيده م

كنيد و متن كامل مقاله شما منتشر شده و قابل دسترس            مي از چكيده يك مقاله استفاده       در صورتي كه صرفاً   
 [...]است، همانند يك مقاله عادي به آن ارجاع دهيد و تنها جلوي نام مقاله از كلمـه چكيـده درون براكـت                     

  . تنها به چكيده ارجاع دهيددر صورتي كه متن كامل مقاله قابل دسترسي نيست،. استفاده كنيد
Wang, J. L., Lesage, A., Schmitz, N., & Drapeau, A. (2008). The relationship between 
work stress and mental disorders in men and women: Findings from a population-
based study. Journal of Epidemiology and Community Health, 62, 42-47. Abstract 
retrieved from http://jech.bmj.com 
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 :حرف آخر

. شـوند  آشـنا  APAدهـي   بك رفرنس  حاالت در س   ترين  مهم با   دانشجويان و محققان   شد سعي   متندر اين   
 Publication Manualاين روش كه توسط انجمن روانشناسي آمريكا معرفي و در كتابي تحت عنـوان  

of the American Psychological Association  ارائه شده است، حاالت بسياري را براي ارجـاع 
.  اين حاالت مورد بررسـي قـرار گرفـت         ترين  مهمدهد كه    ميمنابع مختلف در شرايط مختلف مد نظر قرار         

وجود دارد كه در صـورت نيـاز        ... حاالت ديگري نظير ارجاع به منابع صوتي، تصويري، ايميل، مصاحبه و            
هـاي مختلفـي نظيـر      بـا ايـن حـال نـرم افزار        . فاده كنيـد  ها اسـت    مراجعه به منابع ذكر شده از آن       اتوانيد ب  مي

Mendeley Endnote ,   و Zotero     ها براي مديريت مراجع خود استفاده       توانيد از آن   مي وجود دارند كه
  .نماييد
  :طالعه بيشترراي ممنابع ب

American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American 
Psychological Association (6th ed.) 
Joshua M. Paiz, E. A., Jodi Wagner, Elena Lawrick, Kristen Moore, Michael 
Anderson, Lars Soderlund, Allen Brizee, Russell Keck. (2012). APA Formatting and 
Style Guide, from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ 
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http://www.terapaper.ir/blog/2012/09/mendeley
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/


  :الملل معرفي برخي نشريات معتبر داخلي در حوزه مطالعات علوم سياسي و روابط بين
بر(  ) مبناي فهرست منتشره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  اعتبار  نام نشريه  
-علمي   پژوهشي  1  )ع( دانشگاه امام حسين-آفاق امنيت
-علمي   ترويجي  2   دفتر تحقيقات كاربردي سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع-امنيت دفاعي
-علمي   پژوهشي  3   دانشكده اطالعات-امنيتي-پژوهش اطالعاتي
-علمي   پژوهشي   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي-وهش سياست نظريپژ  4
-علمي   پژوهشي  هاي ديگر  با همكاري دانشگاه- دانشگاه همدان- انقالب اسالميهپژوهش نام  5
-علمي   پژوهشي  6   دانشگاه فردوسي مشهد-الملل نامه ايراني سياست بين پژوهش
-علمي   پژوهشي  7   دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي-الملل ننامه روابط بي پژوهش
-علمي   پژوهشي  8   انجمن علوم سياسي ايران-نامه علوم سياسي پژوهش
-علمي   پژوهشي  9   انجمن علمي انقالب اسالمي-هاي انقالب اسالمي پژوهش
  ژوهشي  10  الملل  انجمن علمي ايراني روابط بين-الملل هاي روابط بين پژوهش پ-علمي
-علمي   پژوهشي  11  )ع( پژوهشكده علوم اسالمي امام صادق-پژوهش سياست اسالمي
-علمي   پژوهشي  12   انجمن مطالعات جهان اسالم-هاي سياسي جهان اسالم پژوهش
-علمي   پژوهشي  13  )ع( دانشگاه جامع امام حسين-هاي حفاظتي امنيتي پژوهش
-علمي   پژوهشي  سالمي واحد شهرضا دانشگاه آزاد ا-المللي تحقيقات سياسي بين  14
-علمي   پژوهشي   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-جستارهاي سياسي معاصر  15
-علمي   پژوهشي  )ع( دانشگاه امام صادق -دانش سياسي  16
-علمي   ترويجي   دانشگاه اصفهان-)دانشگاه علوم اداري و اقتصادي سابق(المللي  دانش سياسي و بين  17
-علمي   پژوهشي  18   مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام-دراهبر
-علمي   پژوهشي  19   مركز تحقيقات راهبردي دفاعي-راهبرد دفاعي
-علمي   پژوهشي  20   مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام-روابط خارجي
-علمي   پژوهشي  21   خصوصي-رهيافت انقالب اسالمي
-علمي   پژوهشي  22  دانشگاه شهيد بهشتي-المللي و بينهاي سياسي  رهيافت
-علمي   پژوهشي   دانشگاه تهران-)حقوق و علوم سياسي سابق(سياست  23
-علمي   پژوهشي  الملل  دانشگاه گيالن با همكاري انجمن ايراني روابط بين-سياست جهاني  24
-علمي   ترويجي  25   وزارت امور خارجه-سياست خارجي
-علمي   پژوهشي  26  )ع(ه امام حسين دانشگا-سياست دفاعي
-علمي   ترويجي  )ع(دانشگاه باقرالعلوم-علوم سياسي  27
-علمي   پژوهشي  28  هاي مجلس شوراي اسالمي  مركز پژوهش-مجلس و راهبرد
-علمي   پژوهشي  29  المللي وزارت امور خارجه هاي بين  مركز آموزش و پژوهش- مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
-علمي   30   دانشگاه تهران- مركزيمطالعات اوراسياي

 ٢٩

  پژوهشي



-علمي   ترويجي  31   دانشكده اطالعات-مطالعات اطالعاتي
-علمي   پژوهشي  32   دانشگاه معارف اسالمي-مطالعات انقالب اسالمي
-علمي   ترويجي   خصوصي-المللي مطالعات بين  33
-علمي   يپژوهش  34   دانشگاه عالي دفاع ملي-اي دانش راهبردي مطالعات بين رشته
-علمي    ترويجي  35   سازمان حفاظت اطالعات نيروي انتظامي-مطالعات حفاظت و امنيت انتظامي
-علمي   پژوهشي  36   دانشگاه عالي دفاع ملي-مطالعات دفاعي استراتژيك
-علمي   پژوهشي  37   پژوهشكده مطالعات راهبردي-مطالعات راهبردي
-علمي   پژوهشي  ات بسيج پژوهشكده مطالعات و تحقيق-مطالعات راهبردي بسيج  38
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  :...  و هاي ديجيتالي خانه كتاب، سسات پژوهشي مؤ ومراكزهاي علمي،  انجمنمعرفي برخي 

 http://www.ipsa.ir  انجمن علوم سياسي ايران

http://www.iisa.ir  الملل  انجمن ايراني روابط بين

http://www.ensani.irنساني    پرتال جامع علوم ا
 http://www.noormags.com  پايگاه مجالت تخصصي نور

http://www.tisri.org تحقيقامؤسسه   المللي ابرار معاصر تهران ت بين مطالعات و
http://www.nli.ir   ملي ايران خانه كتاب

http://www.lpis.ir تخصصي وزارت امور خارجهخانه كتاب   
http://www.majlis.ir هاي مجلس شوراي اسالمي  مركز پژوهش

http://www.csr.ir مصلحت نظام استراتژيك مجمع تشخيص حقيقاتمركز ت

http://www.middleeast-iran.com  و مطالعات استراتژيك خاورميانه هاي علمي پژوهشمركز 

http://www.css.ir  استراتژيك رياست جمهوري حقيقاتمركز ت

 http://www.lib.uchicago.edu

 
 مركز مطالعات خاورميانه

http://www.risstudies.org پژوهشكده مطالعات راهبردي

http://www.rinsweb.org  مطالعات ملي مؤسسه

ir.lizationgloba.www://http  شدن مركز ملي مطالعات جهاني

ir.iras.www://httpمؤسسه   )ايراس( مطالعات ايران و اوراسيا
ir.ac.ut.cep://http   دانشگاه تهران- برنامه اوراسياي مركزي

http://inaes.ut.ac.ir   دانشگاه تهران- مطالعات آمريكاي شمالي و اروپامؤسسه

http://intstudy.ut.ac.ir   دانشگاه تهران- المللي مركز مطالعات عالي بين

 http://www.pajoohe.com

 
 پژوهه

http://www.iranscience.net شبكه علمي كشور

 http://www.irantamadon.com

 
 ايران تمدن

http://www.arnet.ir

سي
 عمليات رواني

http://www.bdbf.org.ir

 
 بنياد دانشنامه بزرگ فار

http://www.iranet.ir

 
 شبكه دانشگاهي و پژوهشي ايران

http://www.halgheh.com حلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسالمي

http://www.fis-iran.org بن

 
 ياد مطالعات ايران

http://www.ihcs.ac.ir انستيتو مطالعات فرهنگي و علوم انساني

http://www.knowledgebase.icro.ir الملل  پايگاه دانش، پژوهش و نشر بين

http://www.sid.ir علمي   ) جهاد دانشگاهي(پايگاه اطالعات

http://www.archive.org

سالمي 
 آرشيو يك ميليون كتاب

http://www.iric.org مركز اطالعات و تحقيقات ا

 مركز افكار سنجي دانشجويان ايران 
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http://www.irandoc.ac.ir ران مركز اطالعات و مدارك علمي اي

http://www.isba.ir مركز جهاد دانشگاهي 

 http://www.sci.org.ir

 فرهنگي 
 مركز آمار ايران

http://www.ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

http://www.isca.ac.ir پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي 

http://www.islamic-iict.org پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 

http://www.iwsr.org ن  مطالعات و تحقيقات زنامؤسسه

http://www.islamic-studies.org  مطالعات اسالمي مؤسسه

http://www.iichs.org  مطالعات تاريخ معاصر ايران مؤسسه

http://www.hawzeh.ac.ir پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

 http://www.bpdanesh.ir  باشگاه پژوهشگران جوان
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ن آوری   ش و    عاو ژپو
د م    ا 

ش الق ژپو   خور ا
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ش و   ا ش و ژپو ند د قام  ت  ور پاس د سان و   مال ا ره   ا و ت و  د ر  م  ن  عا د  ا حان و ا د  و د ھبا یاری از  ا با ع ا ا ھا ل
الی  ه  ا گاه د تجا ت ا عا جام  ول ز ر  ا م ا د ی  ھد  ی  ال د ا ه آز ی د د ی و ضاء   ویان و ا ، ما د ر مدن  اگ و  ا سا ا ا علی

م ی  ن  ده و از  ر د د   ی  نی ژپو آ ا   :ا
ی- ١ و ت  ل  ھان ساز:  ا و  ن و دوری از  ری   د ت و و ی  و ی  تای  پالش  ر آ ا پ ا تت   .ی 

وق- ٢ ل رعا  یدگان :  ا ن و ژپو وق ژپو ل  زام  رعا کا س(اا باتاا ن و و ق) ان، بان    .و سا صا
وی- ٣ ت مادی و  ل ما ش: ل ا ن ژپو کار ه  ه و  وی د وق مادی و  ل  اھد  رعا کا ھ ک   .ا
ی- ۴ ع  نا ل  ی و  : م ا ح  صا شمھد  رعا  ل ژپو ه  ور   ه  و ن ربشیپد و  ا د ک   .ا

صاف و اما- ۵ ل رعا ا یار:  ا ع  ا نا زات و  ل،  و ت از ا فا ی و  ر  ری  و جا د ناب از  اھد  ا عل   .ا
ری- ۶ زد ل ر ا ا ه : ا ور و  د، سازمان  و  ما ا العات  رار و ا یا از ا کھد   ا قط ط با  ی  ھاد د و    .اا
رام- ٧ ل ا ی:  ا ت  و  ری از  ودد قد و  قات و رعا جا  جام  ت   ا م  و  شھد  رعا    .ا
ج- ٨ و ل  ردی :  ا و ر از  ویان   ی و د ن  کار ن   ل  قات و ا ج  تا ش و اشا  ج د اھد  رو ا اا آ علا ردھ ی د و ع    .ا 

ل - ٩ ند: ا ا ی آال ی  ر ی  ه  ش ر  شا م و ژپو وزه  ی   سا ع    و الم  ر ای و ا تار  و ر ی از  و زام    علا ا علا   .ع



  آوري معاونت پژوهش و فن  
  
  

  به نام خدا
  
   تحصيلينامه پايانتعهد اصالت رساله يا 

  
دانــــش آموختــــه مقطــــع كارشناســــي ارشــــد در     ................................. .......اينجانــــب 

   : خود تحت عنواننامه پاياناز .....................................كه در تاريخ................................رشته
" ......................................................................................................................................................"    

  :شوم وسيله متعهد مي  بدين،ما دفاع نموده...............................................با كسب نمره 

ه از  حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسـط اينجانـب بـوده و در مـواردي كـ           نامه  پاياناين   )1
ام،    اسـتفاده نمـوده    ...)مقالـه و    ، كتـاب،    نامه  پاياناعم از   (دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران    

را در فهرسـت   نـام منبـع مـورد اسـتفاده و سـاير مشخـصات آن      مطابق ضوابط و رويه موجود،      
 .ام ردهمربوطه ذكر و درج ك

هـا و    در ساير دانشگاه  ) ا باالتر تر ي   هم سطح، پايين  ( قبالً براي هيچ مدرك تحصيلي     نامه  پاياناين   )2
 . آموزش عالي ارائه نشده استمؤسسات

ثبت برداري اعم از چاپ كتاب،   بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره         چه  چنان )3
 از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ  ، داشته باشم  نامه  پاياناز  ... اختراع و   

 .نمايم
پـذيرم و     زماني خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـي از آن را مـي              هر مقطع  در   چه  چنان )4

 مجاز است با اينجانب مطابق ضـوابط و مقـررات رفتـار             ................دانشگاه آزاد اسالمي واحد     
 .گونه ادعايي نخواهم داشت نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچ

                               

 ٣۴

  :                        نام و نام خانوادگي
                                                 تاريخ و امضاء



  

 مصنفين و هنرمندان،ينمؤلفقانون حمايت از  
   تعاريف-فصل يكم

 از راه دانش يـا هنـر و يـا    چه آنو به » پديدآورنده«هنرمند  نف و و مصمؤلف از نظر اين قانون به -1ماده 
 رفتـه  كار بهروشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن  بدون در نظر گرفتن طريق يا آيد ميابتكار آنان پديد 

  .شود مياطالق  "اثر"
 : اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است-2ماده 

 -1 . و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنريهجزوه و رسال كتاب و
 -2 .ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد شعر و

 هاي نمايش يا پرده سـينما يـا پخـش از راديـو يـا      عي و بصري به منظور اجرا در صحنهسم اثر -3

 .يا ضبط يا نشر شده باشدتلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته 

 .به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد اثر موسيقي كه -4

هـاي تزئينـي و      هـا و خـط      جغرافيايي ابتكاري و نوشـته     و نقشه نقاشي و تصوير و طرح و نقش         -5
ه كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجـود آمـد   اثر تجسمي هرگونه اثر تزئيني و

 .باشد

 )مجسمه(هرگونه پيكره -6

 -7 اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان
 -8 .ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد اثر عكاسي كه با روش

 -9 .نقشه قالي و گليم اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و
 .و هنر ملي پديد آمده باشدفرهنگي  يا ميراث) فولكلور(پايه فرهنگ عامه  اثر ابتكاري كه بر -10

 -11 .باشد اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته
ايـن فـصل پديـد آمـده      هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نـامبرده در  -12

   .باشد
   حقوق پديد آورنده–فصل دوم 

جراي اثر و حقوق بهره برداري ا حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و  حقوق پديد آورنده شامل-3ماده 
  .اثر اوست مادي و معنوي از نام و

  .انتقال است قابلر محدود به زمان و مكان نيست و غي حقوق معنوي پديد آورنده-4ماده 
از حقوق مادي خود را در كليه موارد  تواند استفاده مي پديد آورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون -5ماده 

 :به غير واگذار كنداز جمله موارد زير 

 .هاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن فيلم تهيه -1

 نمايش صحنه -2 .هاي ديگر نمايش اي مانند تئاتر و باله و
3- 

 ٣۵

 .ديگر ضبط تصويري يا صوتي اثر برروي صفحه يا نوار يا هر وسيله

http://iranianfarhang.blogfa.com/post/8
http://iranianfarhang.blogfa.com/post/8


 .پخش از راديو و تلويزيون و وسايل ديگر -4

 و عكاسـي و گـراور و كليـشه و    اثـر از راه چـاپ و نقاشـي    ترجمه و نـشر و تكثيـر و عرضـه    -5
 .آن ريزي و مانند قالب

 -6 كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي استفاده از اثر در
 مـاده دوم ايـن قـانون درج    بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در كار به -7

  .شده است
 جـدا و متمـايز   ها آنكار يكايك  و كاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشدهم  اثري كه با-6ماده 

  .مشاع پديد آورندگان است شود و حقوق ناشي از آن، حق مينباشد اثر مشترك ناميده 
 به مقاصد ادبي و علمي و فنـي و آموزشـي و   ها آنبه   نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد-7ماده 
  .ذكر ماخد در حدود متعارف مجاز است با ي و به صورت انتقاد و تقريظتربيت

 تهيـه و  هـا  آنسسات آموزشي توسط معلمان ؤتدريس در م هايي كه براي  ذكر ماخذ در مورد جزوه-تبصره
  . جنبه انتفاعي نداشته باشدكه اين بر شود الزامي نيست، مشروط ميتكثير 
 علمـي و آموزشـي كـه بـه     مؤسـسات آوري نـشريات و   ات جمعسسؤهاي عمومي و م خانه كتاب -8ماده 

اي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسـيد از   توانند طبق آئين نامه ميشوند   ميصورت غير انتفاعي اداره     
برداري يا طرق مشابه آن بـه ميـزان مـورد نيـاز و متناسـب بـا        اين قانون از راه عكس اثرهاي مورد حمايت

  .اري كنندبرد خود نسخه فعاليت
اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است  تواند آثاري را كه قبل از تصويب مي وزارت اطالعات -9ماده 

  .استفاده قرار دهد پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد
قبل از تصويب اين قانون بـه موجـب    هاي درسي را كه تواند كتاب مي وزارت آموزش و پرورش -10ماده 
  .مورد استفاده قرار دهد هاي درسي چاپ و منتشر كرده است كماكان  كتابقانون
   و ضــبط2 از مــاده 1مــذكور در بنــد  بــرداري از اثرهــاي مــورد حمايــت ايــن قــانون  نــسخه-11مــاده 

كه براي استفاده شخـصي و غيـر انتفـاعي باشـد مجـاز       برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، فقط در صورتي
 .است

  هاي قانوني ديگر حمايت از حق پديد آورنده و حمايت دت م–فصل سوم 
 

 ٣۶

از حقوق مادي پديد آورنده موضوع اين قانون كه به موجـب وصـايت يـا وراثـت       مدت استفاده-12ماده
 اثر وصايت از تاريخ مرگ پديد آورنده سي سال است و اگر وراثي وجود نداشته باشد يا بر شود ميمنتقل 

فرهنگ و هنر قـرار   براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارتبه كسي منتقل نشده باشد 
  .خواهد گرفت

 .سال بعد از فوت آخرين پديد آورنده خواهد بـود   اين قانون سي6 مدت اثر مشترك موضوع ماده -تبصره

دن اثر متعلق آيد تا سي سال از تاريخ پديد آم مينتيجه سفارش پديد   حقوق مادي اثرهايي كه در-13ماده 
  . يا ترتيب محدودتري توافق شده باشدتر كم براي مدت كه آناست مگر  به سفارش دهنده



مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شـرايط مـسابقه بـه     جايزه نقدي و امتيازاتي كه در  پاداش و–تبصره 
  .بود ده خواهدگيرد متعلق به پديد آورن ميمورد حمايت اين قانون، موضوع اين ماده تعلق  آثار

 مگـر  ،از آن حق استفاده كند تواند تا سي سال پس از واگذاري مي انتقال گيرنده حق پديد آورنده -14ماده 
  . توافق شده باشدتر كم براي مدت كه اين

هاي مندرج در آن مواد استفاده از حـق مـذكور در     پس از انقضاي مدت14 و 13موارد   در مورد-15ماده 
  .بود  خواهد13ماده  آورنده متعلق به خود و در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر درحيات پديد  صورت

سي سال مـورد حمايـت     در موارد زير حقوق مادي پديد آورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت-16ماده 
 :اين قانون خواهد بود

 .اثرهاي سينمايي يا عكاسي -1

  .باشد  استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شدهاثرمتعلق به شخص حقوقي باشد يا حق هرگاه -2
برخـوردار خواهـد بـود و     اي كه معرف اثر است از حمايت اين قـانون   نام و عنوان و نشانه ويژه-17ده ما

  . بردكار بهآن به ترتيبي كه القاء شبه كند   را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانندها آنتواند  ميكس ن هيچ
كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثـري را بـه    ل گيرنده و ناشر و كساني انتقا-18ماده 

نسخه اصـلي   نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي عنوان و دارند، بايد نام پديد آورنده را با منظور انتفاع
 پديد آورنده بـه  كه اينمگر  ايند،درج نم يا نسخه اي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعالم و

  .ترتيب ديگري موافقت كرده باشد
يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بـدون اجـازه پديدآورنـده      هرگونه تغيير-19ماده 
  .است ممنوع
نـشر يـا پخـش و يـا      ها و اشخاصي كه به چاپ يـا  هاي ضبط صوت و كارگاه ها و بنگاه  چاپخانه-20ماده 

دفعات چاپ و تعداد نـسخه كتـاب    پردازند بايد شماره ميضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون 
هايي كـه   تمام نسخه صفحه موسيقي و صدا را بر يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي

  .ورد درج نماينديا بنگاه و كارگاه مربوط برحسب م خانه شود با ذكر تاريخ و نام چاپ ميپخش 
مراكـزي كـه وزارت      نـشانه ويـژه اثـر خـود را در          توانند اثر و نام و عنـوان و        مي پديد آورندگان    -21ماده  

  .نمايد به ثبت برسانند ميتعيين نوع آثار آگهي  فرهنگ و هنر با
 چنـين مرجـع پـذيرفتن درخواسـت ثبـت بـه       يافتن تشريفات ثبت و هم آئين نامه چگونگي و ترتيب انجام

  .رسيد تصويب هيئت وزيران خواهد
بود كه اثر براي نخستين   حقوق مادي پديد آورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد-22ماده 
هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا  ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبالً در بار در

 .نشده باشد

  

 ٣٧

  



  ها جازات تخلفات و م-فصل چهارم
از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خـود يـا بـه نـام       هركس تمام يا قسمتي-23ماده 

پخـش يـا    بدون اجازه او و يا عالماً يا عامداً به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يـا  پديد آورنده
  . شدعرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد

 ديگري چاپ و پخش و نشر ند بـه حـبس   به نام خود يا هركس بدون اجازه ترجمه ديگري را  -24ماده 

  .سال محكوم خواهد شد تاديبي از سه ماه تا يك
ديد پاين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق  20  و17،18،19موارد   متخلفين از-25ماده 

عايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد اسـت، وزارت فرهنـگ و هنـر عنـوان     ر آورنده استفاده از اثر با
  .خواهد داشت را شاكي خصوصي

د كـه مفـاد حكـم در    درخواست كنـ  دادگاه صادر كننده حكم نهايي تواند از مي شاكي خصوصي -27ماده 
  .شود ها به انتخاب و هزينه او آگهي يكي از روزنامه

شـخص حقيقـي     قانون، شخص حقوقي باشـد، عـالوه بـر تعقيـب جزايـي      هرگاه متخلف از اين-28ماده 
جبران خواهـد   مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي

از اموال مرتكب   مابه التفاوت)كافي نباشد[شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهائي تكافو نكند
  .شود ميجرم جبران 

شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و  توانند ضمن رسيدگي به مي مراجع قضائي -29ماده 
  .دستور الزم به ضابطين دادگستري بدهند پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن

اشخاصي . قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است تصويب اين  اثرهايي كه پيش از-30ماده 
اند حق نـشر يـا    ده، استفاده يا بهره برداري كرقانون ديگران تا تاريخ تصويب اين جازه از اثرهايكه بدون ا

يا قائم مقـام او بـا    آورندهثار را ندارند مگر با اجازه پديديا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آ اجرا
 اي فرار از كيفر بـه تـاريخ مقـدم بـر    بر چنين كساني كه رعايت اين قانون، متخلفين از حكم اين ماده و هم
مـاده   يا تكثير يا از آن بهره برداري كنند به كيفر مقرر در تصويب اين قانون، اثر را به چاپ رسانند يا ضبط

  .شد  محكوم خواهند23
  .اعتبار خود باقي است دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به

  خصوصي شروع و با گذشت او موقوف  هاي مذكور در اين قانون با شكايات شاكي تعقيب بزه -31ماده 
  .قانون مجازات عمومي ملغي است 248 و 247 و 246 و 245 مواد -32ماده 
وزارت فرهنـگ و هنـر و وزارت دادگـستري و وزارت     هاي اجرايي اين قانون از طرف  آئين نامه-33ماده 

  .خواهد رسيد ب هيئت وزيراناطالعات تهيه و به تصوي
 تصويب مجلس سناوقان

 ٣٨

در تاريخ روز دوشنبه سـوم   ن فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره، پس از
سيصد و چهل و هشت شمـسي بـه تـصويب     ، در جلسه روز پنجشنبه يازدهم ديماه يكهزار و1348آذرماه 

  .مجلس شوراي ملي رسيد



 .]شود اين قانون در حال حاضر نيز اجرا مي[

  :توضيح
و بعـد از     د رسـي  مجلس شوراي اسـالمي    اين قانون به تصويب      12 طرح اصالح ماده     1389 مرداد   31در تاريخ   

 سال پـس از مـرگ    50 سال به    30در اين طرح، مدت حمايت آثار از        . ، به دولت ابالغ شد    شوراي نگهبان تاييد  
نامـه   موافقـت  12افت، بدين ترتيب قانون ايران در زمينه مدت حمايت حق تكثير با مـاده               پديدآورنده افزايش ي  

نگ شد، براساس اين اصالحيه، بعد از مرگ پديدآورنده، اگر وارثي براي اثر وجود نداشته باشد يـا                   هماه تريپس
باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار حـاكم              حقوق آن بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده        

ولي فقيه   .گيرد قرار مي) (اسالمي 
و تبـصره آن بـه    1348قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ) 12( ماده -ماده واحده

  .گردد شرح زير اصالح مي
صايت يا وراثـت منتقـل      آورنده موضوع اين قانون كه به موجب و       د   مدت استفاده از حقوق مادي پدي      -12ماده  
 پديدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت بـه كـسي   شود از تاريخ مرگ مي

  .گيرد قرار مي) فقيه ولي(منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسالمي
پنجاه سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد  اين قانون) 6( مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده -تبصره

  .بود
 ------------------------------------  
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
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 : صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر اعظم 

  »قيدوا العلم بالكتاب « 
  .با نگارش، دانش را در بند خويش كشيد

   »36تحف العقول، ص «                                                            
  

  پايان سخن در باب اهميت انديشه و پژوهش
  سازد  يك روز هم بي انديشه مباش انديشه انسان را جاودانه مى

  تاريخ بشري مهر تاييدش را بر آن زده است 
  ورزي با درد و رنج عجين است  انديشه

  ند ا شان را در اين راه داده حتي بسياري جان
  ورزي است  سقراط نماد جان دادن در راه ماندگاري انديشه

  او كه زهر تلخ جام شوكران را پيروزمندانه به سر كشيد ولي حاضر نشد به حقيقتي كه حاصل انديشه ناب است خيانت كند 
  و حال اين انديشه پاك در تاريخ جاودانه مانده است 

  د و خوش كام آري بهتر است سقراط بود و تلخ كام تا خوك بو
  تواند تا حقيقت مطلق صعود نمايد  مسير علم و دانش بهترين راه سعادت است و انسانيت با آن مى

  شد  مان چه بي معنا مى بدون علم، بدون دانش، بدون انديشه و تفكر جهان
  راه سعادت يك ملت نيز در همين است 

  به روي ماست  شماري رو هاي بي هنوز ندانسته
  دانيم  دانيم نمي يم بايد متواضعانه جرات بيان اين را داشته باشيم كه مىچون سقراط حك

  و همين آغاز انديشه ورزي ما خواهد بود 
  مان را خودمان بايد بسازيم  دنياي

  سعادت چيزي نيست كه به ما ببخشند 
  ما سعادت را خود به چنگ خواهيم آورد 

  هايي است  و خداوند نيز پشتيبان چنين انسان
  شود  يابد و زيباتر مى  با علم و دانش و انديشه معنا مىدنيا

  ورزي را با جان و دل پذيرا باشيم  درد و رنج انديشه
  چون خورشيد حقيقت و سعادت با آن به روي ما خواهد تابيد 

  شود  انديشه درست با مطالعه، پژوهش و تجربه حاصل مى
  پس از كسب تجارب فرار نكنيم 

  مه هر اقدام و عملي قرار دهيم تحقيق و پژوهش را مقد
  و بخوانيم، بخوانيم، بخوانيم و شجاعت ابراز انديشه را داشته باشيم

 

  »1392افشين زرگر ، زمستان «


