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 ارشد و دکتریکارشناسی 1نامهنگارش پایان دستورالعمل

 

خود  نامهپایان و نگارش ارائه شده در دانشگاه الزم است که دانشجویان نکات زیر را در تهیهی هانامهجهت هماهنگی پایان

 :رعایت کنند

 امه و ترتیب قرارگیری آنهانبخشهای پایان -1
 :نامه تهیه شده باید حاوی بخشهای زیر با ترتیب ذکر شده باشدنپایا

 ا.. الرحمن الرحیم بسم هصفح  

 طبق فرم پیوست(ت داورانانامه توسط هیپایان ارزیابی هصفح( 

 مطابق فرم پیوست(عنوان  هصفح ( 

 اختیارى(  تقدیم( 

  تقدیر و تشکر 

  ( تقدیر ازحمایت مالی)در صورت لزوم 

 ( در یک صفحه فارسى )حداکثر  هچکید 

 ها( فهرست مطالب )شامل عناوین اصلى و فرعى فصل 

  )فهرست جدول ها )در صورت وجود 

  در صورت وجود( هاشکلفهرست( 

 ( فهرست روابط ریاضی)در صورت وجود 

  )فهرست عالئم و اختصارات )در صورت وجود 

 پایان نامه شاملهای فصل: 

 (مقدمه)  فصل اول -1

 فصل دوم )بررسی منابع علمی( -2

 فصل سوم )مواد و روشها( -3
 (نتایجفصل چهارم)  -4
 (بحثفصل پنجم ) -5

 نتیجه گیری کلی -6
 هاپیشنهاد -7

 .بنویسند فصلصورت یک بهدانشجویان می توانند با نظر استاد راهنما بخش نتایج و بحث را * 

 ها )در صورت وجود( نویسپى 

  منابع فهرست 

 صورت وجود( ها )در پیوست 

                                                           

 له دکتری نیز اطالق می شود.در این مجموعه کلمه پایان نامه به رسا 1
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 (در یک صفحه  چکیدة انگلیسى )حداکثر  

 مطابق فرم پیوست(  صفحة عنوان انگلیسى ( 

 نامه برای ارسال به پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانفرم دریافت پایان 



 

 نگارش  شیوه -2

ی سلیس و روان استفاده از کلمات و عبارتها در آن های امالئی بوده ونامه باید فاقد غلطتمام قسمتهای پایان

های انگلیسی به )فرهنگ شودغیر فارسی استفاده  هایهواژهای فارسی به جای هشود. همچنین سعی شود از واژ

 د(.ند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرنتوانجمهوری اسالمی ایران می فارسی منتشر شده توسط فرهنگستان علوم

به عنوان مثال رعایت نکات  .ضروری است کامالً نیز ن نگارشییچنین قواعد آقواعد دستور زبان فارسی هم رعایت

 :زیر الزامی است

  و حرف بعدی همچنین  "ی"و ... بین حرف  "هاتازه"، "گرددمی"،  "شودمی"کلماتی مانند نوشتار در

می "یا و  "میشود"از نیم فاصله استفاده گردد و از نوشتن این کلمات به صورت  "ه"بین دو حرف 

 خودداری شود. "شود

 ولی قبل از آنها نباید فاصله باشد. شود. منظورفاصله  کاراکتر بعد از قرار دادن عالمت نقطه یا کاما یک  

  تر قرار داشته باشد. داخل مترنیم سانتیهر پاراگراف به اندازه شروع 

  از اجزای  "اجزاء"جای ثال: به . ماستفاده شود  "أ"و یا  "ی  "از حرف  "ء  "در نگارش به جای عالمت

  استفاده شود. تأبه جای هیئت از هی

 جمع  "ها "شوند عالمت کلماتی که فارسی آنها تلفظ انگلیسی همان کلمه است زمانی که جمع بسته می

 هامثال ژن :شودبا یک نیم فاصله نوشته میصورت جدا و به

 

 :ر رعایت گرددعالوه بر موارد ذکر شده در کل پایان نامه نکات زی

 

  مورد استفادهکاغذ  -2-1

 مورد استفاده ابعاد کاغذ و تایپ گردد)بصورت تکرو( باید روى کاغذ سفید مرغوب  نامهپایانکلیه قسمت هاى 

   (  باشد.4A)کاغذ  مترسانتی 0/21×  7/22

 

 بندى گذارى و حاشیهفاصله  -2-2

 3مساوى  باالو . حاشیة سمت راست باشدمی مترسانتی ونیم یکبرابر  نامهپایانسطرها در تمامى  هفاصل

 نامهپایانها باید در سرتاسر این حاشیه شود.یممنظور  مترسانتی 5/2پایین برابر و  سمت چپ و حاشیة مترسانتی

تر از فضاى داخل حاشیه باشد، با ها بزرگیا جدول هاشکلرعایت شود. در صورتى که در برخى موارد اندازة 

، حاشیه Landscape'و یا چاپ متن بصورت  )به صورت تاخورده( 3Aچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ کو

 .گرددمیرعایت 

 

 شماره گذارى صفحات و شماره گذاری عناوین متن اصلی -2-3

..( و و . الف،،ب، شوند مانند: )(  به حروف نوشته میمقدمهتا اول  فهرست مطالبصفحات آغازین )از  شماره

گذارى شفوند. شفمارهگذارى میبفا اعفداد شفمارهپس از آن تمامى صفحات متن اصلى که از مقدمه شروع مى شود 

ات بعدی با عفدد در گردد. شمارة صفحها نیز میهاى محتوى شکل، جدول، منابع، و پیوستصفحات شامل صفحه



 

پنهفان شفماره  داراینیفز صففحة عنفوان( )هفر فصفل اولین صفحه  پایین صفحه بصورت وسط چین قرار می گیرد.

 د.خواهد بو

شوند. به طورى که شماره فصفل در سفمت گذارى میها به عدد شمارهها و زیربخشدر داخل متن اصلی بخش

 است. 3از فصل  2از بخش  4بیان کننده زیربخش  4ف 2ف3شود. مثالً میبعد از آن آورده  ،راست و شماره بخش

  هاشکلو   هاولجد  -2-4

اى که ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند، به گونففهها( و جدول)تصویرها، نمودارها، منحنى هاشکلتمامى 

 .شوندمیها با لفظ شکل نامیده و منحنى نمودارها تصویرها، کپى تهیه شده از آنها از وضوح کافى برخوردار باشد.

، 2هاى فصل براى جدول ″مثال گذارى شوند.ر هر فصل شمارهد قرارگیریها باید به ترتیب و جدول هاشکلتمامى 

و ... . عنوان جدول در باالى آن و عنوان شکل  1ف3، جدول 3هاى فصل براى جدول و ... 2ف2جدول  ،1ف2جدول 

عنوان جدول یا شکل باید کامال گویا بوده و خواننده بدون مراجعه به متن متوجه منظور . گرددمیدر زیر آن ذکر 

. گرددمی چنانچه جدول یا شکلى از مرجعى آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکرویسنده شود.ن

مثال : )برگرفته از اقدمی و  .ها، در متن ارجاع شده باشدو جدول هاشکل ههمچنین الزم است به کلی

 ( 1332همکاران،

 

 هانویسزیر -2-5

در  نویسزیرتوان به صورت ، توضیح را مى توضیح خاصى داشته باشدواژه نیاز به  در صورتى که یک عبارت یا

اى، که به صورت کوچک در باال و سمت چپ واژه توسط شماره یا در این صورت عبارت همان صفحه ارائه نمود.

نباید  زیر نویسمربوط به آن شماره ارائه مى شود. مطالب  توضیح نویسزیرآن چاپ مى شود، مشخص شده و در 

 نامهپایانها در آخر پى نویس باید به بخش سطر است، چهاربیش از  زیر نویسسه سطر بیشتر شود. چنانچه  از

 منتقل گردد. 

 

 ـ ذکر اعداد در متن 2-6

 10هرگاه عدد کمتر از در مورد اعداد صحیحى که در داخل متن نوشته مى شود )غیر از جدول ها و نمودارها( 

باشد به صورت عدد نوشته مى  10و بزرگتر از  10؛ و هر گاه ، مثل چهار یا هفت با حروف نوشته مى شود باشد

در صورتی که بعد ازعدد اگر شروع جمله با عدد است به صورت حروف نوشته خواهد شد. . 13یا  46شود، مثل 

داده ها دامنه براى مشخص کردن کیلوگرم .  3 واحدی نوشته می شود آن عدد بصورت عددی نوشته می شود مثل

، و 4/12راى مشخص کردن اعداد اعشارى از )/( استفاده مى شود مثل . ب13تا13استفاده می شود مثل " تا"از کلمه 

 44ل امث .استفاده مى شوددر سمت چپ عدد از کلمه درصد  عالمت ً % ً بجای چنانچه درصد مورد نیاز است 

 .درصد

 

 

 

 



 

 ذکر اسامی علمی در متن -2-7

بخش  دوشود. هر نام علمی از نامه به صورت التین نوشته میموجودات زنده در متن پایانکلیه اسامی علمی 

 مورب ) تشکیل شده است که نام جنس و گونه به صورت )در اغلب موارد(ل،مؤنام  بهمراهنام جنس ، نام گونه 

شود به نام علمی اشاره می شود. در متن زمانی که برای اولین بارل، به صورت معمول نوشته میؤو نام م (ایتالیک

شود و نیازی به ذکر شود ولی در دفعات بعد نام جنس به صورت مخف، نوشته مینام به صورت کامل آورده می

  ل، نیست.ؤنام م

 T.  aestivum در دفعات بعدی و .Triticum aestivum Lبرای بار نخست  (نام علمی گندم نان)مثال:  

 زیر گونه قبل از نام مول، بصورت ایتالیک آورده می شود. خواهد بود. در صورت لزوم اسم

 

 دهی منابع در متن نحوه ارجاع -2-8

دهی منابع انگلیسی و فارسی متفاوت بوده و به شرح در متن مراجع با نام و سال ذکر شود. در ضمن نحوه ارجاع

 زیر است.

 :منابع فارسی

نام ابتدا و اگر تعداد افراد بیش از دو نفر باشد  شوددو ذکر  هرخانوادگی نامباشد دو نفر  تااگر تعداد افراد  

 ذکر شود." همکاران " وسپس کلمه  ذکر شده و خانوادگی نفر اول

 مثال:

 .......(  با کاربرد هورمون سیتوکنین در آزمایش خود نتیجه گرفت1332جعفری )

 (.1332هورمون سیتوکنین محرک رشد گیاهی است )جعفری،

 داری.......( همبستگی مثبت و معنی1333اوری )محمدی و ی

 ( اعالم کردند مهمترین علت کاهش فتوسنتز .....1337اصغری و همکاران )

 .(1332 ،و همکاران احمدیای است ) ..... یکی از عوامل مهم تعیین هدایت روزنه

اشند منابع را به ترتیب سال آنها شوند بیش از یک مورد بنکته: اگر مراجعی که در آخر جمله یا داخل متن ذکر می

 دهیم.قرار می جدیدبه  قدیماز 

 اند که میزان عملکرد دانه ...( اشاره کرده1333( همچنین محمدی و اصالنی )1335سلیمانی )

 (1333راهنما و همکاران،  و 1332 ،بر اثر تنش گرما است ) افتخاریکاهش تولید شیر ... 



 

یا ال، ، ب و.... آورده و a,bمول، چند منبع استفاده شود منابع به صورت .....  در صورتی که در همان سال از یک

 می شود.

 منابع انگلیسی:

در مورد منابع انگلیسی اگر نام شخص در متن جمله آورده شود نام شخص به صورت فارسی نوشته شده و سپس 

شود. ولی اگر نام نگلیسی آورده میصورت اها توضیح داده شد بهنویسدر پاورقی به صورتی که در بخش زیر

شود. نحوه آوردن اسامی مانند حالت گردد نام نویسنده به صورت انگلیسی نوشته مینویسنده در انتهای جمله ذکر 

 شود.آورده می .et alقبل است با این تفاوت که به جای کلمه همکاران اصطالح 

 ز را ......( مهمترین عامل کاهش کارایی فتوسنت2003)  2هاپکینز

 .(Clark, 1991)بر بودن ارزیابی عملکرد از دیگر مشکالت این نوع آزمایشات است ... هزینه

 .(Lilley and Ludlow, 1996)های کنترل کننده آن هنوز مشخص نیست ... که ژن

 .(Richards et al., 2009)یابد ... با بروز تنش کارایی آن کاهش می

 استفاده می شود. ;در انتهای جمله از انگلیسی ی متوالی در مورد جدا کردن رفرنس ها

 

 سیستم واحدها  -2-9

استفاده از  مى باشد. در صورت( SI)نامه، سیستم بین المللى متریک سیستم واحدهاى مورد استفاده در پایان

 در  گردد. اورقیواحدهاى دیگر معادل متریک آن در پ

 

 

 فادههای مورد استاندازه و نوع قلم -2-11

و برای متون B lotus متون فارسیهای انتخابی برای تایپ ها قلمجهت هماهنگی و یکنواخت شدن پایان نامه

 د.نجدول زیر انتخاب شو های ذکر شده درو با اندازه Times New Romanانگلیسی 

 نوع متن
 اندازه قلم

 انگلیسی فارسی

 Bold\16 سیاه 13 هاها و نام فصلعنوان

 Bold\14 سیاه 16 ای(شمارهتک های)عنوان هابخش

                                                           

2Hopkins  



 

2- 

 ای(شماره)عنوان دو هازیربخش

2-1 
 Bold\13 سیاه 15

 ای و بیشترشمارهعنوان سه

2-1-2 
 Bold\12 سیاه 14

 12 14 متن اصلی

 10 11 نویسزیر

 14 12 (single) بصورت خذآمنابع و م

 14 12 (single) بصورت چکیده

 10 12 هاها و شکللجدوو عنوان شماره 

 ها روابط ریاضى و فرمول - 2-11

گذارى آیند در داخل پرانتز به عدد شمارهها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبى که در متن مىفرمول

 شود. طبق نمونه زیر:مى فرمول بعد از آن آورده شماره و سمت راست طورى که شماره فصل در. بهشوندمی

(1 - 5 )                                                       F = 

ma                                                           
. بعد  توان قبل از آن و یا در کنار آن ذکر نمودمرجع هر رابطه را میاز فصل اول است .  5کننده رابطه که بیان

در صورت تکرار فرمول  .شودتوضیح داده مىبه همراه ذکر آحاد فرمول در آن ستفاده هاى مورد ااز هر رابطه کمیت

 به شماره رابطه ارجاع داده خواهد شد.

 

 و رساله  نامهپایانمشخصات جلد  -2-12

 میلیمتر ، با روکش چرم مصنوعى )گالینگور( مى باشد. 3تا  2ف جنس جلد از مقوا با ضخامت 

 . باشدمیاز قطع کاغذ  بزرگتر مترسانتیف قطع جلد نیم 

 . گرددمیهاى روى جلد به صورت زرکوب چاپ ف نوشته

 .باشد 4و  1به صورت پیوست به ترتیب جلد  و پشت نامه بر رومشخصات پایانف 

تمام عنوان در این نامه بر روی کناره پایان نامه به صورت شکل زیر در  گردد. درصورتی که مشخصات پایان -

 .شودشود سپس سه نقطه گذاشته میحد ممکن عنوان نوشته میتا  قسمت جا نشد

 

 



 

 
 

 

 نامههای پایانکلی در مورد محتویات و نحوه نگارش هریک از بخش اتاطالع -3

پایان نامه شامل قسمتهای زیر است. توصیه می شودتعداد صفحات هر پایان نامه کارشناسی ارشد حداکثر 

 ه باشد.صفح150صفحه و پایان نامه دکتری 100

  ا.. الرحمن الرحیم بسم هصفح  -3-1

 این صفحه به شکل ساده صفحه آرایی گردد و از به کار بردن کادر و تزئینات مختل، خودداری گردد.

 صفحه عنوان -3-2

و تاریخ مشاور  و اساتید راهنما ،خانوادگی نویسنده، نام دانشکده، نام و نامزنجانشامل آرم دانشگاه صفحه عنوان 

 (2. )طبق فرم پیوست شماره باشدمییا رساله  نامهپایانع از دفا

شود الزم است ضمن رسا بودن، مختصر ها در بانکهای اطالعاتی ماشینی و دستی حفظ مینامهچون عناوین پایان

ده در داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان در  شبیش از یک عنوان تواند رساله نمییا نامه د. یک پایاننباش

  نامه باید عیناً یکی باشد.پایان

 تقدیم و تقدیر  اتصفح  -3-3

 شود. جدا تهیه هر کدام از این صفحات باید در یک صفحه

 

 چکیده فارسی -3-4

 :ده باشد و در نگارش آن نکات زیر رعایت گردباید در یک صفحیا رساله نامه چکیده پایان

 یس و گویا استفاده نمود.در چکیده باید از  کلمات و عبارتهای سل -

باید شامل هدف تحقیق ، روش کلی تحقیق، نامه گویا باشد وی و مستقل از متن پایانیتنهاچکیده باید خود به -

در  .خودداری شودیا رساله نامه پایان هایها و شکلجدولدر آن از اشاره به نتایج مهم ونتیجه گیری کلی باشد و

 د.ابع خودداری گردچنین باید از ذکر منچکیده هم



 

انی بوده و پیوستگی مطالب های امالیی ، نگارشی و دستور زبنامه باید فاقد غلطچکیده مانند قسمتهای دیگر پایان -

 رعایت شود. آن کامالً

 د.گرددر چکیده از ذکر تاریخچه، زمینه تحقیق ، پیشینه تحقیق و توصی، تکنیکهای بدیهی خودداری  -

جدید، همچنین نتایج و های های جدید، اصطالحات یا فرضیه بیشتر بر روی یافتهدر چکیده سعی شود  -

 .دگردتمرکز پیشنهادات 

 .نامه ) مانند عنوان، نویسنده و...( خودداری شوددر چکیده باید از در  مشخصات مربوط به پایان -

رساله  نامه یاپایان ت مهم موجود دردر انتهای چکیده باید کلمات کلیدی آورده شود. کلمات کلیدی راهنمای نکا -

بنابراین باید تا حد  .دنگیرمورد استفاده قرار مییا رساله نامه بندی و جستجوی پایانبرای طبقه و همچنین هستند

در ضمن سعی شود از ممکن کلمات یا عباراتی انتخاب شوند که ماهیت و محتوی کار را به وضوح روشن کند. 

 کلمه باشد. 7تعداد کلمات کلیدی نباید بیشتر از  استفاده نشود. اندکار رفتههبکلماتی که در عنوان 

 هافهرست -3-5

گیرند. در فهرست مطالب از چکیده قرار می دبه ترتیب بع هاها و شکلجدولها، فهرست مطالب، عالئم و نشانه

ها، فهرست جدولمطالب همچنین  فهرستدر شود. ، چکیده و ...( ذکر نمی تشکر،تقدیمعنوان ، صفحات قبلی )

عناوین ذکر شده در فهرست باید عین عناوین در داخل  شود.و عالئم با ذکر شماره صفحه شروع نوشته می هاشکل

د به صورت تیتری مجزا از نگیرنامه قرار میضمائم که به دنبال متن اصلی پایان فهرست منابع ومتن اصلی باشد. 

 د.نشونوشته می فصول دیگر در فهرست مطالب

 

 مقدمه -3-6

نامه است و هدف از نوشتن آن این است که برای خواننده مقدمه اولین بخش یا فصل از ساختار اصلی پایان

بخش مقدمه با ارائه سوابق، شواهد تحقیقی و  د.نمایبیان  را ساده اهمیت و موضوع تحقیق روشن و بصورت

مورد نظر  اهدافخواننده را جهت داده و به سوی  دارم و هدف( به صورت منظنبعاطالعات موجود )با ذکر م

 کند.هدایت می

 در انتهای بخش مقدمه اهداف تحقیق ذکر می گردد.

  بررسی منابع  -3-7

شود. در این قسمت باید از مورد موضوع تحقیق پرداخته میانجام شده در  اتدر این قسمت به بررسی مطالع

تواند در منابع دیگر به آن دسترسی داشته باشد ذکر که خواننده به راحتی میردی ااطاله کالم خودداری شود و مو

 د.شوجهت مطالعه بیشتر بسنده  نابعفقط به ذکر م در این موارد د وننگرد

 

 ها مواد و روش -3-8

 ی موردهاگردد. در این قسمت باید مواد و روشحل مسئله ذکر میتحقیق یا  نامه روشدر این قسمت از پایان

تصاویر، روشهای نمونه گیری و تجزیه و تحلیل شامل مواد ، دستگاهها ، تکنیک ها، صفات مورد ارزیابی ، ) استفاده

از ذکر الزم است  شده و با این حالکامل و واضح شرح داده  به طورنرم افزارهای مورد استفاده و .....(  ،آماری 



 

به طور کامل شرح  است الزم است که دیدی در تحقیق استفاده شده. ولی اگر روش جگرددمطالب بدیهی پرهیز 

  داده شود. 

 

 نتایج ، بحث  -3-9

گیری خواهد بود. نتایج و بحث ( و نتیجههای تحقیق، بحث مستدل )با ذکر منبعنتایج و بحث شامل در  یافته

یج و بحث نباید دارای اطالعات مشابه یا در نتا هاها و شکلجدولجداگانه تدوین کرد. ترجیحا هم یا  توان بارا می

  های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار تکرار شوند.تکراری باشند، داده

 

 گیری کلینتیجه -3-11

  گیرد.در این قسمت جمع بندی نهایی از کل نتایج به دست آمده صورت می

 

 هاپیشنهاد -3-11

بعدی را بر اساس اطالعات به دست آمده در تحقیق تحقیقات  خود جهت انجام هایدر این بخش محقق پیشنهاد

 کند. خود ارائه می

 

 فهرست منابع -3-11

  )یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک خانوادگی نگارندهروف الفبای ناممنابع مورد استفاده بر حسب ح

ین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، شوند. چنانچه از یک نگارنده چندنگارنده دارند( زیر هم آورده می

ای چندین منبع خواهد بود. اگر از نگارندهقدیم به جدید ها بر حسب سال انتشار، از ترتیب در  آن

در جلو سال انتشار از یکدیگر یا ال، ، ب ،   و..... cو   a،bهمسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف 

االت منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقاالت منفرد و متمایز خواهند شد. در صورتی که مق

نگارندگان  ترتیب حروف الفبای ناممقاالت مشترک بر اساس  .شودآورده می های مشترکسپس مقاله

 شوند.بعدی مرتب می

نتشار خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ ابه ترتیب ناممنفرد در مورد مقاله  

 مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد.

حرف اول اسم کوچک  و اول خانوادگی نگارندهنام ابتدا اگر تعداد نگارندگان بیش از یک نفر باشد

حرف اول اسم کوچک نگارنده ن و بعد از آخانوادگی نگارنده دوم نامشود سپس ورده میآاول  نگارنده

شود و اگر تعداد افراد بیش از دو نفر باشد اسامی بقیه افراد نیز مانند نگارنده دوم اضافه آورده میدوم 

 شود.می

خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان در مورد کتاب به ترتیب نام 

ل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد. در مورد مقاله یا کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، مح

خانوادگی و حرف اول اسم اولین نویسنده و هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نامکتاب



 

ای که از شود. در مورد مقالهخانوادگی آن ها ذکر میسپس اول اسم دومین و ... نویسنده و پس از آن نام

عه استخرا  شده است، بعد از ذکر نام نگارنده)گان( و سال انتشار کتاب عنوان مقاله نوشته یک مجمو

های آغاز و پایان آن قسمت با شماره صفحه "PP"یا  "ص"شود و پس از قرار دادن یک نقطه و حرف می

قطه، نام و گذاشتن دو ن "در"شود. سپس با نوشتن عبارت خط فاصله میان این دو، یک نقطه گذاشته می

عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ عبارت ویراستار)ان(در داخل پرانتز، ویراستار)ان( کتاب، 

 ".eds"یا  ".ed"بعد از نام ویراستاران نوشته شده و  "in" ،"در"خواهد آمد. در منابع مشابه خارجی به جای 

 شود.آورده می "editors"یا  "editor"مخف، 

و در مرجع خارجی  "نامبی"عی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه در مورد مرج

 ذکر خواهد شد. "Anonymous"کلمه 

شود. سپس  ذکراصلی  نویسنده)گان(عی که ترجمه باشند، در فهرست منابع بایستی ابتدا نام نابع یا منبم 

 ذکر شود و بعد از آن سپس نام مترجم )ین(و  :و بعد از آن عبارت ترجمه سال انتشار، عنوان کامل اثر

 شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد.

در مورد مجالت باید یا در تمام موارد نام کامل مجله عنوان گردد و  در نوشتن عنوان مجالت حتماً 

ز مخف، صحیح نام مجالت گردد. برای اطالع انیز می تواند در  مخف، صحیح نام مجله انگلیسی 

) در هر حال یکنواختی عنوان مجالت انگلیسی باید زیر و یا سایتهای مشابه استفاده کردتوان از سایت می

 :حفظ گردد(
http://library.caltech.edu/reference/abbreviations  

 شود.پرداخته می در این زمینه در ادامه به ذکر مثالهای مختل،
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