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  ترتيب قرار گرفتن صفحات پايان نامه

  

 صفحه سفيد

  بسم ا.. الرحمن الرحيم

  صفحه عنوان به زبان فارسي 

  صورتجلسه دفاع از پايان نامه

  فرم منشور اخالقي پژوهش

  فرم تعهد اصالت پايان نامه

                                            سپاسگذاري 

  تقديم

        چكيده فارسي

  فهرست مطالب 

  فهرست جداول

  فهرست نمودارها

  فهرست اشكال

  فهرست نقشه ها

  گيري)(از مقدمه تا نتيجه فصول پايان نامه

  پيوست ها

  فهرست منابع فارسي

  فهرست منابع انگليسي

  فهرست نام ها در صورت وجود

  چكيده انگليسي

  صفحه عنوان به زبان انگليسي 

  صفحه سفيد
 

 كلمه و در يك صفحه جداگانه به صورت يك پاراگراف   250- 300چكيده پايان نامه حداكثر در 

  

  

  

 در صورت عدم رعايت موارد ذكر شده پايان نامه دانشجو تأئيد و دريافت نخواهد شد.



 

  

  جلد پايان نامه

رنگ جلد پايان نامه در رشته هاي گروه علوم انساني ،سورمه اي ،گروه علوم پايه  زرشكي ،گروه فني  -1

  مهندسي طوسي و در گروه هنر سبز مي باشد.

قسمت عطف ،عنوان پايان نامه  ،نام و نام خانوادگي دانشجو،و سال دفاع  زركوب جلد طاليي باشد.در -2

  زركوب باشد.

  طرح روي جلد و همچنين طرح پشت جلد مطابق نمونه هاي ارائه شده باال تنظيم گردد. -3

  در صفحه جلد انگليسي ،ماه و سال دفاع به تاريخ ميالدي ذكر شود. -4

  اضافه ،بزرگ تايپ شود.حرف اول كلمات عنوان انگليسي بجز حروف  -5

  قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ است. -6

  فصل هاي پايان نامه

  و استاد راهنماي  مربوطه تنظيم شود.  عناوين فصول با توجه به نظر گروه

  حاشيه بندي و فاصله گذاري

سانتي متر  2سانتي متر و حاشيه سمت چپ برابر  3حاشيه هاي سمت راست ،باال و پائين  -1

سانتي متر و از  2باشد.چنانچه متن به صورت انگليسي مي باشد فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ 

 .سانتي متر است 3سمت چپ 

سانتي  1فاصله سطرها برابر سطر مي باشد. 22و حداقل  27تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر  -2

 مي باشد.  Wordدر  Singleمتر ،معادل 

 كاراكتر فاصله گذاشته خواهد شد. 5ف به اندازه ابتداي هر پاراگرا -3

 .كليه صفحات ساده و بدون كادر يا سرصفحه تايپ شود -4

 فاصله بين عناوين ،با متن قبل  يك سطر و با متن بعد ،فاصله نياز ندارد. -5

 بين متن و جدول ها و فرمول ها ،يك سطر فاصله در نظر گرفته شود. -6

 ،نقشه)، فاصله نياز ندارد. بين عنوان جدول و جدول مربوطه (شكل -7

 توضيحات جداول در باالي هر جدول و توضيحات نمودارها و شكلها در پائين آنها ذكر مي گردد. -8

  

  

  

 

  

  



 

  

  

  جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايان نامه

  

  اندازه  نوع قلم  نوع متن

  14  لوتوس نازك B  متن فارسي

  18  تيتر B  عنوان فصل

  16 لوتوس بولد B  تيترهاي اصلي

  14 لوتوس بولد B  تيترهاي فرعي

  12 لوتوس نازك B  چكيده فارسي

  12 لوتوس بولد B  عنوان جدول يا شكل

  12حداكثر  لوتوس نازك B  متن جدول

  10حداكثر  لوتوس نازك B  زير نويس جدول

  10 لوتوس نازك B  پاورقي فارسي

  Times New Roman 8  پاورقي انگليسي

  Times New Roman  Bold 13  عنوان چكيده انگليس

  Times New Roman 12  متن چكيده انگليسي

  13 لوتوس نازك B  فهرست منابع فارسي

  Times New Roman 12  فهرست منابع انگليسي

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  شماره گذاري

  شماره گذاري صفحات-1

  سانتي متر از پايين صفحه مي باشد. 5/1محل قرار گرفتن شماره صفحه در وسط و به فاصله 

 

  شماره گذاري صفحات پايان نامه هاي فارسي

  شماره گذاري  صفحه

  بدون شماره گذاري  صفحه سفيد
  بدون شماره گذاري  بسم ا.. الرحمن الرحيم

  بدون شماره گذاري  صفحه عنوان به زبان فارسي
  بدون شماره گذاري  صورتجلسه دفاع از پايان نامه

  بدون شماره گذاري  منشور اخالقي پژوهشفرم 
  بدون شماره گذاري  فرم تعهد اصالت پايان نامه

  بدون شماره گذاري  سپاسگذاري
  بدون شماره گذاري  تقديم

  بدون شماره گذاري  چكيده فارسي
  حروف ابجد  فهرست مطالب
  حروف ابجد  فهرست جداول

  حروف ابجد  فهرست نمودارها
  حروف ابجد  فهرست اشكال
  حروف ابجد  فهرست نقشه ها

 1  (از مقدمه تا نتيجه گيري)فصول پايان نامه

 ادامه اعداد  پيوست ها

 ادامه اعداد  فهرست منابع فارسي

 ادامه اعداد  فهرست منابع انگليسي

 ادامه اعداد  فهرست نام ها در صورت وجود

  بدون شماره گذاري  چكيده انگليسي
  بدون شماره گذاري  صفحه عنوان به زبان انگليسي

  بدون شماره گذاري  صفحه سفيد
 

 

  

  

 



 

 

  شماره گذاري بخش ها ،جداول ، شكل ها ،فرمول ها و ..... -2

 بخش ها و زير بخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند  •

هر يك از بخش هاي هر فصل با دو شماره كه با خط تيره از يكديگر جدا شده اند  •

بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ بيان كننده  مشخص مي گردد. عدد سمت راست

شماره ترتيب بخش مورد نظر است در صورتي كه هر بخش داراي زير بخش باشد شماره 

  هر زير بخش در سمت چپ شماره مذكور قرار مي گيرد.

  يعني زير بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم 3-4-2مثال 

آن در صورت نياز از حروف الفباي  رقم مي باشد ،پس از 4حد مجاز شماره ها ،حداكثر  •

 فارسي استفاده شود.

شماره گذاري شكل ها ،نمودارها ،جداول و نقشه ها بصورت فوق مي باشد ،مثال پنجمين  •

 ) نوشته مي شود. 5-3بصورت( 3شكل از فصل 

پيوست ها با حروف الفباي فارسي نامگذاري مي شود .بعنوان مثال سومين جدول در  •

  )نوشته مي شود.3-جدول (ببصورت  "ب"پيوست 

براي شماره گذاري  روابط و فرمول ها نيز عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد  •

سمت چپ بيانگر رابطه مورد نظر است.مثال چهارمين رابطه در فصل سوم بصورت رابطه 

  )نوشته مي شود. 3-4(

  جدول ها و شكل ها-3

و به ترتيبي كه در متن مي آيند ،در داخل  جدول ها و شكل ها در هر فصل به طور جداگانه •

  پرانتزبه عدد شماره گذاري مي شوند.

تمامي شكل ها (تصاوير ها ، نمودارها ،منحني ها) و جداول ها بايد با كيفيت مناسب تهيه  •

  گونه اي كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي بر خوردار باشد.-شوند.به 

مرجعي آورده شده است.مرجع در انتهاي عنوان جدول يا چنانچه جدول ،شكل يا تصويري از  •

  شكل ذكر گردد.همچنين الزم است به كليه شكل ها و جداول ها در متن ارجاع شده باشد.

  عنوان جدول در باالي جدول و عنوان شكل در پايين شكل آورده مي شود. •

كه نمودار بيش از در نمودارها محورهاي عمودي و افقي بايد كامال مشخص باشند و در صورتي •

يك منحني داشته باشد به راهنما نياز دارد.با توجه به استفاده از چاپ سياه و سفيد ،منحني ها 

  بايد با بكارگيري طيف رنگي خاكستري از يكديگر متمايز شوند.

از درج اعداد و كلمات انگليسي در جدول ها و شكل ها خودداري  شود.تمام اعداد و كلمات  •

  ه شود.به فارسي نوشت



 

 

  روابط رياضي و فرمول ها -4

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در متن مي آيند ،در داخل پرانتز به عدد  •

  شماره گذاري مي شوند.

  هر فرمول نخستين بار كه در متن استفاده مي شود بايد تعريف شود. •

  پاورقي يا زير نويس  -5

واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد.توضيح را مي  توان در در صورتي كه يك عبارت يا  ••••

همان صفحه ارائه نمود.در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي كه بصورت كوچك در 

 باال و سمت چپ آن تايپ مي شود و در زير نويس ،توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود.

 باشد. 8و براي انگليسي  10فارسي اندازه قلم مورد استفاده در زيرنويس براي  ••••

  پاورقي فارسي از سمت راست و پاورقي انگليسي از سمت چپ  درج شود ••••

  درج لغات التين در متن فارسي-6

حتي المقدور از آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود و ترجيحا معادل فارسي  ••••

  عبارت در پاورقي آورده شود.آن آورده شود،و در صورت لزوم معادل انگليسي كلمه يا 

در مواردي كه الزم است از كلمات اختصار انگليسي در متن استفاده شود ،ابتدا معادل فارسي  ••••

آن نوشته شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار گيرد و اصل كلمه يا عبارت انگليسي در 

  پاورقي آورده مي شود.

 فقط براي اولين بار ضرورت دارد.آوردن اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي  ••••

شماره كوچكتر از اندازه  2در صورت استفاده از كلمه انگليسي در متن فارسي ،اندازه قلم آن  ••••

  قلم فارسي باشد.

  

 

 

 

  

 

 

 



 

  نحوه نگارش فهرست منابع -ب

سانتي متر تو رفتگي شروع شود و شروع هر منبع  1بجز سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد با  •

  هر گونه عالمت و نشانه باشد. فاقد

  ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي آورده شود. •

ترتيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي (حروف الفباي نام خانوادگي  •

  نويسنده مي باشد.)

ه در صورتيكه چندين منبع از يك نويسنده استفاده شود ترتيب نگارش منابع از سال قديم ب •

  جديد و منابع منفرد نويسنده مي باشد.

 

  ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زير باشد: •

. عنوان كتاب ،مقاله ،گزارش 4.سال انتشار 3. نام كوچك نويسنده2نام خانوادگي نويسنده  -1

.نام ناشر ،مجله ،سمينار  يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده است 5،پايان نامه يا رساله 

.شماره صفحاتي كه مطلب مورد 6يا نام دانشگاهي كه پايان نامه در آنجا ارائه گرديده است و 

 نظر از آن استخراج شده است.

حروف الفبا (ابتدا منابع  به ترتيب  منابع و ماخذ استفاده شده در متن بايد در  پايان مقاله  •

زير ذكر ر) و به شرح فارسي سپس منابع انگليسي و بر اساس حروف الفباي زبان مورد نظ

   .شود

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  منابع
  الف نحوه ارجاع منابع در متن 

  كتاب با يك نويسنده

براي ارجاع منابع در متن پايان نامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده و سال در داخل پرانتز آورده 

  )1392مي شود(محمدي ،

 نقل قول مستقيم

مستقيم آورده شود ،ذكر صفحه نيز ضروري در صورتيكه مطلب به صورت نقل قول 

  )54،ص 1392است(محمدي ،

 كتاب با دو نويسنده

در صورتيكه نويسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند نام خانوادگي هر دو نويسنده ذكر مي شود 

  )1392(محمدي  و جعفري ،

 نويسنده 2كتاب با بيش از 

خانوادگي نويسنده اول و سپس  ط به ذكر ناماگر تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد، فق

 )1370، و همكاران شفيعي كدكني .(اكتفا شود“همكاران”

 كتاب التين

در مورد منابع انگليسي نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان )به فارسي مانند موارد فوق آورده 

ي نويسنده منبع ).هنگامي كه براي اولين بار در متن ،نام فارس2004شود.(اسميت و همكاران،

 انگليسي ذكر مي شود نام خانوادگي آن به زبان انگليسي به صورت پاورقي آورده شود.

- Smith et al,٢٠٠٤)     ( 

از يكديگر جدا مي شوند.(حقاني  "؛ "چه در پايان جمله به چند منبع ارجاع داده شود منابع باچنان

  )1385؛ حسيني و همكاران ،1387،

  

  

  

  

 



 

  ارجاعات درون متني و پايان متني همراه با نمونهجدول جزئيات 

 كتاب-1

 كتب فارسي–الف 

  كتاب با يك نويسنده: 1-الف
  نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر. ارجاع پايان متني:

  .هرمستهران: . از ارسطو تا گودل. 1389 .موحد، ضياء مثال:

  ) 50ص ، 1389 ، (موحد ارجاع درون متني:

  

  كتاب با دو نويسنده: 2-الف
نام خانوادگي نويسنده اول، نام نويسنده اول، و نام و نام خانوادگي نويسندة دوم.  ارجاع پايان متني:

  سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.

  . مفاهيم كتابخانة ديجيتالي. تهران: صدف.1381جم، رضا، و زهرا روزبه. مثال: 

  ) 40 ص ،1381، ارجاع درون متني: ( جم و روزبه 

  كتاب با سه نويسنده: 3-الف
هاي ايران. تهران:  . موزه1372صارمي، كتايون، عباس رفيعي فراهاني، و فريدون اماني.   :ارجاع پايان متني

  سازمان ميراث فرهنگي كشور.

  ) 78ص ، 1372 ، و اماني ،(صارمي، رفيعي :ارجاع درون متني

  كتاب با بيش از سه نويسنده: 5-الف
اكبري، محمدتقي، احمد رضواني، محمدتقي منشي طوسي، حسن سلطاني فر، و احمد : ارجاع پايان متني

فارسي. مشهد: بنياد پژوهش هاي  - . فرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن اسالمي: انگليسي 1372نمايي. 

  آستان قدس رضوي.

  )77ص، 1372،  ان(اكبري و ديگر :ارجاع درون متني

  كتاب با مترجم، ويراستار، يا گردآورنده: 6-الف
اطالعات نويسنده(گان). سال انتشار اثر اصلي. عنوان. {ترجمة} نام و نام خانوادگي مترجم(ان). سال 

  ترجمه. محل نشر: ناشر.

ثروت. ترجمه . مديريت تكنولوژي: رمز موفقيت در رقابت و خلق 1993خليل، طارق.  :ارجاع پايان متني

  . تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.1381سيد محمد اعرابي و داود ايزدي. 

  ) 87ص ، 1381 ،خليل ،( طارق :ارجاع درون متني

  

 



 

  كتاب با نويسنده ي سازماني: 7-الف
. ضوابط 1380سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. دفتر امور فني و تدوين معيارها.  :ارجاع پايان متني

ي فضاي سبز شهري. تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مركز طراح

  مدارك علمي و انتشارات.

  ) 34ص، 1380 ،( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. دفتر امور فني و تدوين معيارها :ارجاع درون متني

  

  فصلي از يك كتاب: 8-الف

سال انتشار. عنوان فصل. {در} عنوان كتاب اصلي، {ويراستة} نام اطالعات نويسنده(گان) فصل. 

  } انتهاي فصل. ناشر: محل نشر.-ويراستار(ان)، شمارة صفحة ابتدا{

آرايي قرآن هاي خطي و كاربرد آن در  . نگاهي به صفحه1379افشار مهاجر، كامران. : ارجاع پايان متني

المللي نقاشي جهان اسالم،  مايش نخستين دوساالنه بينگرافيك معاصر. در سايه طوبي: مجموعه مقاالت ه

  : موزه هنرهاي معاصر. . تهران85-47اهللا صادقي،  ويراسته حبيب

  )80ص،  1379، ( مهاجر  :ارجاع درون متني

  

  

  

  كتاب هاي التين  - ب

بزرگ در مورد كتاب هاي التين حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه به صورت 

  نوشته مي شود.

  حرف اول تمام كلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته مي شود.

استفاده مي كنند ،عنوان كتاب به صورت مورب   APAبرخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك 

  (ايتاليك) نوشته مي شود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته مي شود.

  يك نويسنده كتاب با: 1- ب

Gasper, Frank X. ١٩٩٩. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ press of England. 

  نويسنده دوكتاب با : 2- ب

Unwin, Liam p., and Joseph Galway. ١٩٨٤. Calm in Ireland.Boston: Strong Hope Press. 

  

  

  



 

  

  

نويسنده سهكتاب با : 3- ب  

Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charies A. Snowe ١٩٨٧.  . Astrology for the beginning meteorohogist. 

Chicago: Dark Weather and Clere. 

  نويسنده 3بيش از كتاب با : 4- ب

Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal, eds. ١٩٩٦. 

Women and mental health Baltimore: Johns Hopkins. Press. 

  گردآورنده يا  كتاب با مترجم، ويراستار،

Tzu, Sun. ٦th century BC. The art of war. Translated by Samuel B. Grifith. ١٩٦٣. London: 

Oxford Univ. Press.(Tzu ٦th century BC) 

  سازماني نويسنده  كتابي با

British Standards Institute. ١٩٨٥. Specification for abbreviation of title words and title of 

publication. Linford woods, Militon Keynes, UK.: British Standards Institute  

  

  كتاب الكترونيكي-ج
  

ناشر: محل نشر. نشاني ،شماره ،، دوره نام مجله ، .مقاله اطالعات نويسنده(گان). سال انتشار. عنوان

  الكترونيكي كتاب (تاريخ دسترسي).

  :ارجاع پايان متني 

رساني.  اي و اطالع . طراحي سيستم هاي بازيابي اطالعات بهينه در نرم افزارهاي كتابخانه1379گزني، علي. 

 2http://irandoc.ac.ir/ETELA.ART/16/16_1_2_7_abs.htm، ش. 16 ،رساني علوم اطالع

  ).1385/3/8(دسترسي در 

  : متني درونارجاع 

  )1379 گزني ،( 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  مقاالت-2

  

  مقاالت درمجالت فارسي-الف

  

  مقاله با دو نويسنده:  2- الف 
دوره (شماره): شمارة صفحة ابتدا ،مانند كتاب با دو نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجلة علمي 

  } شمارة صفحة انتها.-{

ها:  . سيستم هاي مديريت جريان داده1386ابوالحسني، حسن، و مرتضي حقيرچهرقاني.  :ارجاع پايان متني

  .18- 3: 2،مسائل و راهكارها. مديريت اطالعات 

  ) 1386 ،( ابوالحسني، حسن، و مرتضي حقيرچهرقاني :متني درونارجاع 

  

  

  مقاله با سه نويسنده:  3- الف 
دوره (شماره): شمارة صفحة ابتدا  ،نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجلة علميمانند كتاب با سه 

  } شمارة صفحة انتها.-{

. نقش شخصيت و باورهاي 1386خسروجردي، محمود، طاهره علومي، و نادر نقشينه.  :ارجاع پايان متني

: 2،و روانشناختي. مديريت اطالعات جويي: مروري بر انواع مدلهاي شناختي  شناختي در رفتار اطالع معرفت

181 - 200.  

  ) 1386 ، ( خسروجردي، علومي، و نقشينه :متني درونارجاع 

  

  مقاله با بيش از سه نويسنده:  4- الف 
دوره (شماره): شمارة ،مانند كتاب با بيش از سه نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجلة علمي 

  انتها.} شمارة صفحة -صفحة ابتدا {

. رايانش اجتماعي 1386زاده.  كيهاني، محمد، مريم صابري، شيما مرادي، و مريم صراف :ارجاع پايان متني

  .180-163: 2،در سازمان: رويكردي نوين در مديريت دانش. مديريت اطالعات 

  ) 1386 ،  ( كيهاني و ديگران :متني درونارجاع 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  مقاله ترجمه شده:  5- الف 
نويسنده(گان). سال انتشار اثر اصلي. عنوان مقاله.{ترجمة} نام و نام خانوادگي مترجم. سال  اطالعات

  } شماره صفحه انتها.-دوره (شماره): شمارة صفحة ابتدا { ،ترجمه. عنوان مجلة علمي

هاي روي وب: پيشرفت ها  . اصطالحنامه2003اصغر، و كرافورد روي.  شيري، علي: ارجاع دهي پايان متن

  .161-145: 23،. علوم و فناوري اطالعات 1387گرايش هاي جاري. ترجمه فخرالسادات محمدي. و 

 ) 2003 ، ( شيري :متني درونارجاع 

  

  مقاالت در مجالت  التين - ب

  

Davis PT.٢٠٠٢.Effects of marital conflict onchildren :Recent advances and 

emerging themes in process-oriented research.Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, ٣٦-٤٣:٣١ 

 حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته مي شود. -

 حرف اول تمام كلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه نيز به صورت بزرگ نوشته مي شود. -

د نام مجله به صورت مورب (ايتاليك ) استفاده مي كنن APAبرخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك 

  نوشته مي شود.

  

  نشريه هاي الكترونيكي در مقاله-ج

. براي noدوره، {ش. براي فارسي و  ،اطالعات نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجلة  -

 انگليسي}. نشاني الكترونيكي مقاله (دسترسي در تاريخ).

  

 : نشريات فارسي1-ج

. طراحي سيستم هاي بازيابي اطالعات بهينه در نرم افزارهاي 1379گزني، علي. : پايان متنارجاع دهي 

 دي).  10( 1- 2، ش. 16رساني  رساني. علوم اطالع اي و اطالع كتابخانه

- http://irandoc.ac.ir/ETELA-ART//abs.htm ).1385/3/8(دسترسي در    

  

  نشريات التين: 2-ج

- Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. ١٩٨٧. The founders constitution. Chicago: Univ of 

Chicago Press. Also available online at http://press-pubs.uchicago.edu/ founders as a CD-

ROM(accessed August ٢٧،٢٠٠١) 

  

 

 



 

 

  مقاله مجموعه مقاالت -د

اطالعات نويسنده(گان). سال انتشار. عنوان مقاله. {در} عنوان مجموعة مقاالت، {ويراستة} نام 

  } انتهاي مقاله. ناشر: محل نشر.-ويراستار(ان)، شمارة صفحة ابتدا {

. بررسي ديپلوستوميازيس در الي ماهي تاالب 1384دقيق روحي، جواد، و بابا مخير.  :ارجاع پايان متني

انزلي. در خالصة مقاالت سيزدهمين كنفرانس سراسري و اولين كنفرانس بين المللي زيست شناسي 

  . گيالن: دانشگاه گيالن.34-23ايران، ويراستة ريحانه سريري، 

  

  مقاله كنفرانس ها -ه

ه(گان). سال انتشار. عنوان مقاله. {در} عنوان همايش، محل همايش، روز و ماه اطالعات نويسند

  ،صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در مجموعه مقاالت.برگزاري

  ي فارسي كنفرانس هاا: -ه

بر بلوغ  DEHP. تاثير 1384دالمن، اعظم، حسين ايماني، و حوريه سپهري. :ارجاع دهي پايان متن

سرگيري ميوز، و تكوين اووسايتهاي نابالغ موش. پوستر ارائه شده در چهاردهمين آزمايشگاهي، از 

  160-169شهريور،ص  8-10كنفرانس سراسري زيست شناسي، گيالن.

 ) 1384 ،  ( دالمن، ايماني و سپهري :ارجاع دهي درون متن

  

  ي التين كنفرانس ها: 2-ه
Huang H, Shen LR. ٢٠٠٥.A prediction framework for cardic 

resynchronization.Proceeding of ٨
th

  International Conference on Medical 

Image.California, USA ,Oct ٢٩-٢٦, pp:٧١١-٧٠٤ 

 

 تنها حرف اول كلمه اول عنوان مقاله بصورت بزرگ نوشته مي شود

  ستثناي حروف اضافه نيز بصورت بزرگ نوشته مي شود.حرف اول تمام كلمات نام كنفرانس به ا

 

  

  

  

  

  



 

  

  

  گزارش هاي علمي فني-و

نام موسسه ،سازمان يا دانشگاه ،شماره اطالعات نويسنده(گان). سال انتشار. عنوان گزارش. 

  گزارش،محل نشر:نام ناشر.

. بررسي الگوي كاربري اينترنت در بين 1386گنجي، احمد، و بهزاد دوران.  ارجاع دهي پايان متن:

سال شهر تهران. گزارش طرح پژوهشي. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي  40تا  25افراد 

  ايران.

  استناد به منابع وب - ز

  : وب سايت هاي فارسي1- ز

. عنوان اثر. سازمان مسئول انتشار در صورت يا آخرين تاريخ بروز رساني اطالعات نويسنده. سال انتشار

  ). شامل ماه ،روز و سال وجود. آدرس الكترونيكي صفحه (دسترسي در تاريخ

. فناوري اطالعات در ايران. ايتنا، اخبار فناوري 1385شيرازي، عليرضا.  ارجاع دهي پايان متن

  ).1387/11/3(دسترسي در  www.itna.irاطالعات. 

  ) T 1385( شيرازي  ارجاع دهي درون متن:

  : وب سايت هاي انگليسي2- ز
Reserve Bank of Australia. ٢٠٠٧.Statements on monetary policy.Available 

from:http://www.rba.gov.au(Accessed ٦ February ٢٠٠٧)  

 پايان نامه -ح

  : پايان نامه هاي فارسي1-ح
   نوع پايان نامه ،نام دانشكده و دانشگاه..كامل پايان نامهاطالعات نويسنده(گان). سال انتشار. عنوان 

.علل شكست ايرانيان در جنگ با عثماني ،پايان نامه كارشناسي 1390محمدي ،رضا .

  ارشد ،دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت.

  : پايان نامه هاي انگليسي2-ح

 
Wilson LR.The ecology and management of honeyeaters,MSc 

thesis,University of Auckland ,Auckland ,New Zealand.  
  

  



 

  

  


