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مقدمه

  :2كرد یمتقس هدست چهار در توان یرا م 1پارساگوناگون  يها بخش و عناصر ها، یژگیو
؛يظاهر هاي ژگییو .1
ساختار؛ .2
طراحی؛ .3
.ینگارش جزئیات .4

اسـت. هدست چهار یننگارش پارسا در ا چگونگی یرندةگدر بر ، آید می راهنما ینا آنچه در
ینبنـابرا  ؛نویسـند  مـی  یهستند كه پارسا را به زبان فارسـ  یانیراهنما، دانشجو ینا یمخاطبان اصل

را آنكـه   یانیدانشجو يبرا یزن ییو رهنمودهاها  یهتوص ولی ؛است یزبان فارس برايراهنما  ینا
است. آمده جداگانه يها بخش، در نویسند می ... و فرانسه یسی،انگل ی،همچون عرب ییها زبانبه 

نامه/ رساله است. نوشت پایان پارسا كوته1
از انتشارات پژوهشگاه علوم و فنـاوري اطالعـات» هاي علمی و فنی راهنماي نگارش گزارش«این راهنما بر پاية 2

فت اجازه نگاشته شده است.) با دریا1393ایران (



هاي ظاهري ويژگي. 1

1-1 اندازة پارسا پارسا باید در قطع A4 باشد.  .

 .

.

1-2 جنس جلد 
پ شده و روى آن سلفون براق کشیده شود.  جلد پارسا باید روى مقوا به صورت رنگىچا

1-3 رنگ جلد 

  رنگ جلد پایان نامه کارشناسى ارشد  باید آبى باشد. رنگ قلم و پس زمینه جلد باید کامال 
مطابق با نمونه موجود در سایت دانشگاه باشد. براى سهولت فایل فتوشاپ نمونه جلد در سایت 

دانشگاه قرار داده شده است.

جنس كاغذ. 1-4
اي باشد كه با گونه مرغوب باشد. جنس كاغذ باید به و كاغذ گزارش باید سفید، بدون اسید

از يك جنسباید  ي گزارشها صفحه ةهم .دشون رو دیده ةصفح در ،پشت ةفح، صرو چاپ دو

باشند.
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كيفيت چاپ. 1-5
ویـژه هـا و بـه   اي كـه نوشـته   گونـه  بـه  ،شـود  چـاپ یفیـت خـوب   كگزارش باید پررنگ و بـا  

.دنباشها روشن  شكل و ها، نمودارها، تصویرها جدول

1-6 شیوة چاپ .
کلیه نسخه هاى پایان نامه باید به صورت دورو پرینت گرفته شود. پیشنهاد می شود نسخه هاي 

تکراري پارسا بـا  چـاپگر  لیـزري  یـا   دیجیتـال  بـه  جـاي(دستگاه کپى) تهیه شوند



ساختار. 2

. چارچوب اصلي2-1
:داردچارچوب نگارش پارسا چهار بخش اصلی 

جلد؛ .1
؛ینبخش آغاز .2
؛یمتن اصل .3
.یانیبخش پا .4

نیـز جـدول  ایـن  هـاي  سـرنویس  .اند آمده ها بخش در ستونِ، 1-2ین چهار بخش در جدول ا
د:نده براي هر بخش نشان می را هاي زیر ویژگی

عناصر؛ .1
؛ها آنبودن  یارياخت یا يضرور .2
شرح؛ یاهدف  .3
اجزا. .4

ها آن هاي يژگيو و پارسا يها بخش. 1-2جدول 

ش
بخ

رهها 
 عناصرشما

ري
رو
ض

ري
ختيا

ا

اجزا شرح/ هدف

لد
 عطف  1ج

پذیري مشاهده
در پارسا
قفسه

 عنوان پارسا
  آموخته دانش یخانوادگ نام و نام
 ماه و سال دفاع
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ش
بخ

رهها 
 عناصرشما

ري
رو
ض

ري
ختيا

ا

اجزا شرح/ هدف

لد
ج

    جلد روي  2

داري نگه
و ها صفحه

نشان دادن
اطالعات

دربارة اصلی
پارسا

 نشان مؤسسه
 نام مؤسسه

 پژوهشكده نام دانشكده /
 تحصیلی رشتة
 اگر باشد تحصیلی گرایش)(.

 ) ــانمقطــع ــة پای رســالة/ ارشــد كارشناســی نام

)يدكتر
 عنوان پارسا

 آموخته دانش ینام و نام خانوادگ
 استاد(ان) راهنما ینام و نام خانوادگ

 استاد(ان) مشاور ینام و نام خانوادگ

  دفاع خورشیديماه و سال

3  
جلد پشت

)انگلیسی زبان به(

بهتر اشاعة
اطالعات

در پارسا
جهان

  مؤسسهنشان
 نام مؤسسه

 نام دانشكده/ پژوهشكده

 تحصیلی رشتة
 (اگر باشد.) تحصیلی گرایش

 ) ــانمقطــع ــة پای رســالة/ ارشــد كارشناســی نام
)يدكتر

 عنوان پارسا

 آموخته دانش ینام و نام خانوادگ
 (ان) راهنمااستاد خانوادگی نام و نام

 (ان) مشاوراستاد خانوادگی نام و نام

  دفاع میالديماه و سال
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ش
بخ

رهها 
 عناصرشما

ري
رو
ض

ري
ختيا

ا

اجزا شرح/ هدف

شن
بخ

 
ين

غاز
آ

 خدا نام به صفحة  4
 بود دفتر اول
خداوندگار نام

-

 عنوان صفحة  5

اطالعات ارائة
و توصیفی
شناختی كتاب
پارسا

 نشان مؤسسه
 هنام مؤسس
 نام دانشكده/ پژوهشكده
 تحصیلی رشتة
 (اگر باشد.) تحصیلی گرایش
 ) ــانمقطــع ــة پای رســالة/ ارشــد كارشناســی نام

)يدكتر
 ساعنوان پار
 آموخته دانش ینام و نام خانوادگ
 (ان) راهنمااستاد خانوادگی نام و نام
 (ان) مشاوراستاد خانوادگی نام و نام
  دفاع خورشیديماه و سال

6  
و اصالت برگ

اثر مالكيت


اصالت تأیید
و پارسا

كردن  روشن
آن حقوق

 پارسا محتواي درستیاصالت و  گواهی
  پارسا يمادو  معنويدارندگان حقوق
  پارسا محتواياستفاده از  چگونگیامكان و
 آموخته دانش شخصیو  سازمانی رايانامة

7  
هیئت تأیید برگ

/داوران
دفاع جلسة صورت



محتواي تأیید
و پژوهش

تصمیم ارائة
دربارة داوران

درجة یا نمره
پارسا

 اطالعات پارسا
 آموخته دانش ینام و نام خانوادگ
 عدفا خورشیدي تاریخ
  /ارزیابی درجةنمره
  رايانامـة و  علمـی  درجـة  ی،نام و نام خـانوادگ

داوران  هیئت اعضاي سازمانی
 داوران یئته اعضاي امضاي
 نماینـدة  امضـاي سمت و  ی،نام و نام خانوادگ

مؤسسه
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ش
بخ

رهها 
 عناصرشما

ري
رو
ض

ري
ختيا

ا

اجزا شرح/ هدف

شن
بخ

 
ين

غاز
آ

آموخته دانش اختیاردر  -   تقدیم صفحة  8

9  
صفحة

سپاسگزاري
 -  هآموخت دانش اختیاردر

 چكیده 10

ارائة
از اي خالصه

پارسا

 مقدمه
 هدف
 (مواد) روش
 ها یافته
 نتایج

    ها كليدواژه 11

به اشاره
ترین مهم

در ها موضوع
پژوهش

كليدواژهسه تا هفت 

 ها نوشته فهرست 12

دسترسی
به آسان

محتواي
پژوهش

 فرعیو  اصلی يها عنوان
 ها صفحه ةشمار

13 

،1اه نشانه فهرست
و2نمادها
3ها نوشت كوته

و ها سرنام(
اگر ها سرواژه

.)باشند



راهنمایی
خوانندگان

درك براي
محتواي بهتر

پارسا

 ها نشانه
 نمادها
 ها) و سرواژه ها ها (سرنام نوشت كوته

1 Signs 
2 Symbols 

ــاد 3 ــادل) ا ةبرابرنه ــن(مع ــان انگل ی ــیواژه در زب ــاه Abbreviations یس ــد و كوت ــك ةش ــاواژه  ی ــت. ی ــارت اس عب
واژه هستند. این برايها  ه برابرنهاد یگرد یزن» آغازه«و » نبشت كوته« یا» نوشت كوته«
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ش
بخ

رهها 
 عناصرشما

ري
رو
ض

ري
ختيا

ا

اجزا شرح/ هدف

شن
بخ

 
ين

غاز
آ

14 
ها جدول فهرست

.)باشد اگر(


آسان جایابی
در ها جدول

اصلی متن

 ها عنوان جدول
 ها صفحه ارةشم

15 
ها شكل فهرست

.)باشد اگر(


آسان جایابی
در ها شكل

اصلی متن

 ها ها و عكس نقشه تصویرها،ها،  عنوان شكل
 ها صفحه شمارة

16 
نمودارها فهرست

.)باشد اگر(


آسان جایابی
در نمودارها

اصلی متن

 عنوان نمودارها
 ها صفحه شمارة

17 
ها پیوست فهرست

.)باشد اگر(


آسان جایابی
ها پیوست

  ها پیوستعنوان
 ها صفحه شمارة

تن
م

 
لي

 پارسا هاي فصل 17اص

گزارش ارائة
پژوهش

در شده انجام
پارسا

  نخستفصل
 فصل دو
 فصل سه
 لفص ...

ش
بخ

 
ني

پايا

 منابع فهرست 19

منابع ارائة
در رفته كار به

پژوهش انجام

 یاطالعات منابع فارس
 انگلیسی منابع اطالعات

20 
ها پیوست

.)باشد اگر(

اطالعات ارائة
كه اي افزوده

بهتر درك به
كمك پارسا

.كند می

  ها پیوستعنوان
 ها صفحه شمارة
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ش
بخ

رهها 
 عناصرشما

ري
رو
ض

ري
ختيا

ا

اجزا شرح/ هدف

ش
بخ

 
ني

پايا

     توصیفی نامة واژه 21

توصیف
و ها واژه

اصطالحات
در ناآشنا
پارسا

22 
به فارسی نامة واژه

انگلیسی


هاي واژه ارائة
یسیانگل

رفته كار به
نگارش براي
و پارسا

هاي برابرنهاده
ها آن فارسی

ترتیب به
فارسی الفباي

 فارسی الفباي یبترت به فارسی هاي واژه
 فارسی هاي واژه انگلیسی هاي برابرنهاده

23 
انگلیسی نامة واژه

فارسی به


هاي واژه ارائة
انگلیسی

رفته كار به
نگارش براي
و پارسا

هاي دهبرابرنها
ها آن فارسی

یبترت به
الفباي

انگلیسی

 انگلیسی الفباي یبترت به انگلیسی هاي واژه
 انگلیسی هاي واژه فارسی هاي برابرنهاده
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ش
بخ

رهها 
 عناصرشما

ري
رو
ض

ري
ختيا

ا

اجزا شرح/ هدف

ش
بخ

 
ني

پايا

24 
هاي مقاله فهرست
پارسا از برگرفته

ارائة
دادهاي برون
پارسا دیگر

ــات  ــاباطالع ــناختی كت ــه ش ــایی مقال ــه از ه ك
اند. گاشته شدهپارسا ن هاي یافته

2 1كارنامك 25

ارائة
از اي خالصه
نامة زندگی

علمی
آموخته دانش
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یئته تأیید برگ
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جلسة صورت یا
دفاع

)یانگلیس زبان به(



محتواي تأیید
و پژوهش
تصمیم
دربارة داوران

درجة یا نمره
پارسا

 اطالعات پارسا

 آموخته دانش ینام و نام خانوادگ

 دفاع میالدي تاریخ

  /ارزیابی درجةنمره

  رايانامـة و  علمـی  درجـة  ی،نام و نام خـانوادگ
داوران یئته اعضاي سازمانی

 داوران یئته اعضاي امضاي

 نماینـدة  امضـاي سمت و  ی،نام و نام خانوادگ

مؤسسه

1 Biographic resume 
است. ضروري دكتري ةدور یاندانشجو يبخش برا ینا2
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عنوان صفحة

)انگلیسی زبان به(
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در پارسا
جهان

 نشان مؤسسه
 نام مؤسسه
 نام دانشكده/ پژوهشكده
  تحصیلی رشتةنام
 (اگر باشد.) تحصیلی گرایش
 ) ــانمقطــع ــة پای رســالة/ ارشــد كارشناســی نام

)يدكتر
 عنوان پارسا
 آموخته دانش ینام و نام خانوادگ
 (ان) راهنمااستاد خانوادگی نام و نام
 (ان) مشاوراستاد خانوادگی نام و نام
  دفاع میالديماه و سال
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. عناصر پارسا2-2

عطف. 2-2-1
گزارش صـحافی  كجزء از جلد يك گزارش، عطف آن است. عطف، بخشی از ی نخستین
ه رويكـ . اطالعـاتی  پوشـاند  میشده را   دوخته، منگنه یا چسبانده هم به هاي صفحهه كشده است 

ندك می كمكها  در قفسه آن تر آسانبه خواننده در بازشناسی و بازیابی  ،آید میعطف گزارش 
)International Organization for Standards 1985نـام و نـام  ،پارسا عنواند بای عطف ). در

د.نشو نوشته دفاع از پارسا ماه و سال و آموخته دانش خانوادگی
در عنـوان  یفیـت چـاپِ  ك. آیـد  یمـ ه در عطـف  كعنصري است  نخستینعنوان اصلی پارسا، 

هـا یـا در آسانی خوانده شـود و تشـخیص گـزارش را در قفسـه     ه بهكاي باشد  گونه عطف باید به
فاصـله از پـایین عطـف   متـر  سانتیدو عطف باید هاي روي  نوشتهسازد.  شدنی ،هاي نامنظم دسته

تابخانـه) در آنجـاكبازیابی  ةارخود را (مانند شم ةویژها بتوانند اطالعات  تابخانهكتا داشته باشند 
،عطف بـه هـر دلیـل    در عنوان نوشتنعنوان در عطف نگنجد یا  كه هنگامی. بچسبانندبنویسند یا 

جلد ةشد  صحافی ةی لبكشود. این عنوان نزدی می نوشته كنارهعنوان در  ،جاي آن باشد، بهن شدنی
عطـف باشـد. عنـوان در در عنوان انندمباید  كنارهعنوان در  نوشتن ةگیرد. محتوا و شیو قرار می
تواند روي جلد پایانی می ولی ؛بیایدبهتر است از باال به پایین و سمت راست جلد آغازین  كناره

نـدك مـی  آسـان شـده را    بنـدي  قفسـه  هـاي  گـزارش وجـو بـراي    . چنین عنـوانی، جسـت  باشدهم 
)International Organization for Standards 1895.( بلنــد را كــه در عطــفهــاي  عنــوان

1-2عطف در شكل  ةنمون توان خالصه كرد یا تنها بخش نخست آنها را نوشت. گنجند، می نمی
.آمده است
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پارساعطف  ةنمون .1-2شكل 
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روي جلد به زبان فارسي. 2-2-2
به ترتیب زیر هستند  12 پایین آن  تا  باال  از  با قلم پررنگ بیتیتر   به زبان فارسی  اجزاي روي جلد 

حاشیه هاي روي جلد مانند حاشیه هاي صفحه هاي سـمت چـپ مـتن اصـلی اسـت (نگاه کنید 
به حاشیه بندي صفحه ها در بند 2-3 )فاصلۀ میـان اجـزاي روي جلـد بسـته بـه انـدازة آن ها باید 

به گونه اي باشد که در یک صفحه جا بگیرند. از این رو می توان اندازة قلم ها را نیـز از
در اینجا آمده است، كاهش داد. آنچه

)؛متر یسانتا پهناي دو نشان مؤسسه (ب .1

)؛ ةاندازبا نام مؤسسه ( .2
)؛12 ةاندازبا پژوهشكده ( یانام دانشكده  .3
)؛ ةاندازبا ( ...» یش... گرا ةرشت يدكتر ةرسال یا ارشد یكارشناس نامة یانپا«نوشتة  .4
)؛21 ةاندازبا ( عنوان پارسا .5
)؛12 ةاندازبا ( »نگارش«واژة  .6
)؛14 ةاندازبا ( آموخته دانش ینام و نام خانوادگ .7
)؛12 ةاندازبا ( »راهنمااستادان / استاد«نوشتة  .8
)؛14 ةاندازبا ( راهنمااستادان / استادو نام خانوادگی نام  .9

)؛12 ةاندازبا ( »مشاوراستادان / استاد«نوشتة  .10
)؛14 ةندازابا ( مشاور استادان/ استادو نام خانوادگی نام  .11
). ةاندازبا  از پارسا آمیز یتاه و سال دفاع موفق(م ماه و سال .12

پشت جلد به زبان انگليسي. 2-2-3
رو   ایـن  روي جلد به زبان فارسـی باشـد. از   همانندباید است، به زبان انگلیسی كه پشت جلد 

؛يكـديگر هسـتند   ندمانعنوان (به زبان انگلیسی)  ةاطالعات روي جلد (به زبان انگلیسی) و صفح
  ).3-2رود (شكل  میكار  زر به بیجاي  به 3»تایمز نیو رومن«پشت جلد قلم  ولی در
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پارساروي جلد  .2-2شكل 
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پارساپشت جلد  .3-2شكل 
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نام خدا هب ةصفح. 2-2-4
نخسـتین در اونام  نام و یاد خدا بهترین سرآغاز براي هر نوشته و كاري است، از آنجایی كه

پشت ایـن صـفحه سـفید .كار نرود بهن ئیكادر و تزآید. بهتر است در این صفحه  می ساپاربرگ 
شود. گذاشته می

عنوان (به زبان فارسي) ةصفح. 2-2-5
نخسـتین  ،عنـوان  از آنجـایی كـه  نـد.  ك آن را بیـان مـی   ه موضوعِكعنوان پارسا عبارتی است 

هكـ گیـرد  در بر باید هرآنچه را ، خوانند ان میوجوگر جستبیشتر ه كبخش از هر گزارش است 
وتـاه باشـدكنبایـد  ، عنـوان همیشـه   از ایـن رو اسـت.   نیـاز  پارسـا از  درسـت توصـیفی   ةبراي ارائ

)Turner 1965, 20( ــوا  و ــد محت ــد  بای ــان ده  International Organization for( را نش

Standards 1986ارجـاع بـه ،سـازي  نمایـه  ،نویسـی  فهرسـت  ،نویسـی  یدهكویژه در چ ). عنوان به
هــاي عنــوان، ي آن اهمیــت دارد. واژهاســاختن خواننــدگان از محتــو نیــز بــراي آگــاه و گــزارش

زبان كبه ی بایدعنوان  ةروي جلد و صفح .ندنك موضوع گزارش را تعریف و آن را محدود می
شینپیهاي  را از پژوهش پارساه كرا برگزیند  هایی واژهعنوان  برايباید  پدیدآور. باشندل كو ش

).National Information Standards Organization 1995ند (نكلی جدا كبا همان موضوع 
ولـی اگـر ؛خودداري شـود  از نوشتن فرمول در عنوان گزارش شدنی است، باید كه جایی تا

  :نمونهبراي  كار روند، بههاي فارسی براي نوشتن فرمول  ، واژهنیاز و شدنی بود
يجا به به توان دوكس یا x2؛
يجا به دوم يكگرگ به توان یا y1/2؛
 قدر مطلقx جاي  به| ؛|
 انتگرال f(z)  برحسبz از Cos y  تاSin x يجا به .

كار خواننـدگان را ،است. این صفحه پارسابراي  يكتاهویتی  ساختعنوان،  ةكاركرد صفح
.)4-2(شكل  يكديگر هستند همانندعنوان  ةصفح روي جلد و اطالعاتكند.  می آسان
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به زبان فارسي پارساعنوان  ةصفح ةنمون .4-2شكل 



27 ساختار

اثر و مالكيت اصالتبرگ . 2-2-6
كار و پژوهش خود او است دستاوردكه پارسا،  دهد یم یگواه آموخته دانش، برگ یندر ا

یـن از ا يا . نمونـه اسـت  یشـدن  يو یلمحـل تحصـ   مؤسسة ةاجاز با تنها گونه استفاده از آن هرو 
يهـا  نوشـته  یـد با 1دار یـرخط ز يهـا  نوشـته  يجا برگ به یندر ا .آمده است 5-2برگ در شكل 

اصـل ها نوشته شـوند.  ، مقطع، نام استادان، نام مؤسسه و مانند آنآموخته دانشنام  يةدرست بر پا
رگ پشـت صـفحة عنـوانایـن بـ  قرار گیـرد.   پارسا و در متن اصلیِ شود2این صفحه باید اسكن

آید. می

دفاع (به زبان فارسي) ةجلس صورت/ هيئت داورانتأييد برگ . 2-2-7

)
 .

برگ تأییـد  هیئـت داوران/  صـورت  جلسـ ۀ دفـاع، مجـوزي بـراي    پایـان تحصـیل   دانشـجو  و 
دانش آموختگی وي است. نوشتن رایانامۀ سازمانی براي اعضـاي هیئـت داوران بـه    جـز نماینـد  ة 
تحصیالت تکمیلی) در برگ تأیید هیئت داوران/ صورت جلسۀ دفـاع  الزامـ ی اسـت اصـل ایـن 

صفحه باید اسکن شود و در متن اصلِی پارسا قرار گیرد.  پشت این صفحه سفید است.

1 Underline 
2 Scan 



)یا رساله( نامه اصالت و مالیکت پایان

حضزت  داًطگاُ ادت٘ات داًطكذٓ فارسٖ ادت٘ات ٍ ستاى رضتٔ دكتزٕ( ٗا) ارضذ كارضٌاسٖ آهَختٔ داًص تْزاًٖ رضا جاًة اٗي

معصومه)س( پدیدآور پایان نامه )یا رساله( با عنوان راهنماي نگارش پایان نامه و رساله با راهنمایی دکتر امیر شریف گواهی و 

تعهد می کنم که بر پایه قوانین و مقررات، از جمله »دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی« و همچنین »مصادیق تخلفات 

(:3131اسفٌذ  52حم٘مات ٍ فٌاٍرٕ)هصَب ٍسارت علَم، ت« پژٍّطٖ

 آى اس درسٖ ٍ اصالت تزخَردار است؛ جاًة ٍ هحتَإ دستاٍرد پژٍّص اٗي ًاهِ)ٗا رسالِ( پاٗاىاٗي

ام ٍ اًذ، رعاٗت كزدُ ًاهِ/رسالِ تاث٘زگذار تَدُ حمَق هعٌَٕ ّوِ كساًٖ را كِ در تِ دست آهذى ًتاٗج اصلٖ پاٗاى

ام؛ُ ّإ دٗگزاى در آى، تا دلت ٍ تِ درستٖ تِ آًْا استٌاد كزد ٌّگام كارتزد دستاٍرد پژٍّص

گًَِ هذرن ٗا اهت٘اسٕ در  جاًة ٗا كس دٗگزٕ تزإ درٗافت ّ٘چ ًاهِ/رسالِ ٍ هحتَإ آى را تا كٌَى اٗي اٗي پاٗاى

اٗن؛ جا ارائِ ًكزدُ ّ٘چ

 است ٍ آثار تزگزفتِ اس آى تا ٍاتستگٖ هِ )س(َاس آى داًطگاُ حضزت هعص ًاهِ)ٗا رسالِ( پاٗاىّوِ حمَق هادٕ اٗي

حضزت هعصَهِ)س( هٌتطز خَاّذ ضذ؛ساسهاًٖ داًطگاُ 

 ًام استاد)اى( راٌّوا ٍ اگز استاد راٌّوإ ًخست تطخ٘ص دّذ، ًام  ًاهِ )ٗا رسالِ(، پاٗاىدر ّوِ آثار تزگفتِ اس اٗي

آٍرم؛ استاد)اى( هطاٍر ٍ ًطاًٖ راٗاًاهِ ساسهاًٖ آًاى را هٖ

ّا دستزسٖ داضتِ اطالعات ضخصٖ افزاد ٗا اطالعات ساسهاىّزگاُ تِ  ،ًاهِ )ٗا رسالِ( پاٗاىّإ اًجام اٗي  در ّوِ گام

 ام. ام، راسدارٕ ٍ اخالق پژٍّص را رعاٗت كزدُ ّا را تِ كارتزدُ ٗا آى

ااهض                                تارٗخ                     

6931حقوق: دانشگاه حضرت معصومه)س(، 

افشارّا، تجْ٘شات  إ، ًزم ّإ راٗاًِ ّإ اختزاع، تزًاهِ ّا، پزٍاًِ ّا، كتاب اٗي گشارش ٍ ّوِ حمَق هادٕ ٍ هحصَالت آى )همالِ

ّإ تعذٕ آى  ٍ اصالحِ٘ 3131هصَب سال « ى ٍ ٌّزهٌذاىلاًَى حواٗت حمَق هَلفاى ٍ هصٌفا»ّا( تز پاِٗ  ساختِ ضذُ ٍ هاًٌذ آى

إ اس آى  اس آى داًطگاُ حضزت هعصَهِ)س( است ٍ ّزگًَِ استفادُ اس ّوِ ٗا پارُ« ّإ اجزاٖٗ اٗي لاًَى ًاهِ ٍ ّوچٌ٘ي آٗ٘ي

ٍساٗل دٗگز، تٌْا تا اجاسُّا تِ صَرت چاپٖ، الكتزًٍ٘كٖ ٗا  ضاهل ًمل لَل، تكث٘ز، اًتطار، كارتزد ًتاٗج، تكو٘ل ٍ هاًٌذ آى

ّا ٍ ًاهِ ًَضتارٕ داًطگاُ حضزت هعصَهِ)س( ضذًٖ است. ًمل لَل هحذٍد در اًتطارات علوٖ هاًٌذ كتاب ٍ همالِ ٗا پاٗاى

ضٌاختٖ، ً٘اسٕ تِ هجَس داًطگاُ حضزت هعصَهِ)س( ًذارد. ّإ دٗگز تا ًَضتي اطالعات كاهل كتاب رسالِ

 شکل 5-2 نمونۀ برگ اصالت و مالکیت اثر
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تقديم ةصفح. 2-2-8
پشـت ایـن قـدیم كنـد.  ت خواهـد  كساني كه مـی اختیار) پارسا را به  تواند (به می آموخته دانش

.صفحه سفید است

سپاسگزاري ةصفح. 2-2-9
 .سپاسـگزاري كنـد  هـایی   و سـازمان یـا سـازمانی    كسانياختیار) از  تواند (به می آموخته دانش

پشت این صفحه سفید است.  تواند در صفحة تقدیم هم انجام شود. سپاسگزاري می

)يفارس زبان(به  دهي. چك2-2-10
پارسـا  از یوتـاه ك ةخالصـ چكيـده  رسـانی،   المعارف كتابداري و اطالع ةبر پاية تعریف دایر

يبـرا  يریـ گ میخواننـده در تصـم   بـه  هكـ نـد  ك یرا چنان ارائه مـ  آنمتن  كليديات كن كه است
پشت این صفحه سفید است. .نماید میكمك  خواندن یا نخواندن اصل پارسا

ها (به زبان فارسي) واژهكليد. 2-2-11
شوند كه برگزیده اي گونه بهباید  از این رو ،محتواي اصلی پارسا هستند ایانگرنم ها كليدواژه

هفـت بیشـینه و سـه   كـم  دستتواند  می ها كليدواژه شمار. كليدي آن را نشان دهند هاي موضوع
هـا باشند. كليدواژهه داشتب تناسش پژوه ةمسئلن و عنوا یِهاي اصل با واژهباید ا ه لیدواژهكباشد. 
كـه همـراه بـا چكيـده در اي گونـه  بـه  د،نبیایخط فاصله زیر چكيده (به زبان فارسی) يك باید با 

صفحه گنجانده شوند. كی
آگـاهیبـراي  خودداري شود.  ها كليدواژهاز نوشتن فرمول در  شدنی است، باید كه جایی تا
.نگاه كنيد )صفحة عنوان( 5-2-2بخش به  ها از چگونگی نوشتن فرمول بیشتر

رانوشتفهرست . 2-2-12
اصلیه در متن ك را در بر دارد اصلی و فرعی آن هاي نام بخش، پارساهر  هاي نوشتهفهرست 

ها زیربخش ،ها ها، بخش فصل نامكند.  آگاه می پارساسرعت از محتواي  و خواننده را به اند آمده
ه دركـ ی ترتیبـ  بهها  پیوست و ها نمودارها، شكل ،ها جدولفهرست مانند  هاي دیگر نام فهرست و
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فهرسـتكـه در    آنچـه  .دنـ آی مـی  ارنوشت ها در فهرست آن ةصفح ةهمراه شمار به اند، آمده پارسا
متـر  بـا نـیم سـانتی   هـا   زیرفصـل  ةشـمار  ،فصـل ر . در هـ خوان باشـد همباید با متن آید،  می ارنوشت

فصل هرهاي  زیرفصل شماربه  دید كشود تا خواننده با ی فصل نوشته می هر ةشمار تورفتگی از
،ارنوشـت شـود. در فهرسـت    ترتیب از راست به چـپ انجـام مـی    ها به گذاري فصل برد. شماره  پی

هاي بعدي، بـه فهرست .آید نمیسپاسگزاري)  و دفاع، تقدیمة جلس (صورت پارسابخش آغازین 
توانند در پی فهرست نوشتار بیایند. جز فهرست منابع كه در پایان پارسا است، می

اگر باشد) ها (سرنام و سرواژه نوشت كوته و ها، نمادها فهرست نشانه .2-2-13
كـار بـه ردن معـانی پیچیـده   كـ  ) براي خالصـه ییها (عالمت ییها نشانه ،ها رشتهدر بسیاري از 

كـاربرد تر باشد،  كفنی نزدی پایه و دیگر علوم و ریاضی، برق، شیمیبه  اي رشته. هرچه روند می
).American Management Association 1996, 232(بیشـتر اسـت    آن هاي نوشتهدر  ها نشانه

در بـرخواننده براي  را د و معنایینرو كار می به یهستند كه براي انتقال پیام هایی نشانهنمادها نیز 
خوانده جداجدا ها حرف سرواژه، در. روند شمار می به نوشت وتهكهر دو  سرواژه . سرنام ودارند

ماننـد ( دنشو می خوانده تازه ةواژ يك مانند ها حرف سرنام، در ولی ،)ال ام تی چا مانند( دنشو می
.است) ایران اسالمی جمهوري ارتش زمینی نیروي سرنام كه نزاجا

كمـكخواننـده   بـه  هكـ واژه یـا عبـارت اسـت     كاز یـ  كوتـاهي ل كعالمت اختصاري، شـ 
هـاي اختصـاري نـد. عالمـت  ك كدر آن امـل كل كشـ  دیـدن ي آن را بدون نیاز به امعن كند، می
 American(سازمان باشـند   كمانند ی هستار كی بلندنام  دادن  نشانبراي  هایی حرف توانند می

Management Association 1996, 1-6( .عالمت اختصاري، پیام نویسنده را به خواننده انتقال
گـزارش ةخواننـد  كدرتناسـب    بنـابراین بایـد بـه    ؛ه براي وي آشنا باشـد كمگر این ،نخواهد داد

.)Ulman and Gould 1959, 187-189( رودار ك به
هاي اختصاري براي نخستین بـار در عالمت و ها ها، سرواژه هرگاه نمادها، سرنام رفته هم روي

. كننـد  كدر درسـتی  هـا را بـه   آن تـا خواننـدگان   شـوند  مـی امـل نوشـته و تعریـف    ك ،بیایندمتن 
ةشــد  شــناخته هــاي اختصــاريِ عالمــت و ادهــاي شــیمیاییهــاي اســتاندارد ریاضــی، نم عالمــت
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هـا باشـد. سـرنام و اي بـراي تعبیـر نادرسـت آن    ه زمینـه كـ شوند؛ مگر آن گیري تعریف نمی اندازه
و ها ها، سرواژه ها، نمادها، سرنام د و در فهرست نشانهنشو امل نوشته میكسرواژه نیز نخستین بار 

عالمت اختصـاري و سرواژه ،نشانه، نماد، سرنام كانچه ی. چنآیند میهاي اختصاري نیز  عالمت
شوند و هر تعریف دیگر جدا میك(؛) از ی اماك با نقطه ها تعریف تعریف داشته باشد، كبیش از ی

 National Information(شـود   آیـد، توضـیح داده مـی    ه در گـزارش مـی  كـ در نخستین بـاري  

Standards Organization 1995.(
نوشـته ها  آن فهرستاختصارها استفاده شده باشد، باید  و ها، نمادها سا از نشانهچنانچه در پار

همراه توضیحشان در سمت چپ و اگر فارسـی و ،و یونانی باشند انگلیسیها اگر  شود. این نشانه
فارسـی، نخسـت هـا،   گرفتن این نشـانه  . در ترتیب قرارآیند میسمت راست صفحه  ،عربی باشند

.شوند می  نوشتهیونانی  و بی، انگلیسیترتیب عر سپس به

(اگر باشد) ها فهرست جدول. 2-2-14
ترتیـب در بـه  هـا،  آن ةصـفح  ةو شـمار  هـا  باشد، عنـوان جـدول   هم اگر در متن پارسا جدول

هـا و اطالعـات عـددي یـا اي از داده جـدول، مجموعـه   كشوند. یـ  آورده می ها جدول فهرست
 ,Riordan, Steven and Pauley 1996(د نشـو  می وشتهنها  ه در سطرها و ستونكحرفی است 

187(.

(اگر باشد) ها نقشه/ ها عكس/ هاتصوير/  ها فهرست شكل. 2-2-15
ل تصـویري بـهكبه ش را ه اطالعاتكابزارهایی هستند  ها نقشه/ ها عكس/ هاتصویر/  ها شكل

هـا، بـه ترتیـب مارة صفحة آنو اگر در متن پارسا آمده باشند، عنوان و ش كنند میخواننده ارائه 
آیند. در فهرست هر يك می

فهرست نمودارها (اگر باشد). 2-2-16
ها و شود كه داده گفته می ... ستونی، هیستوگرام، خطی و  اي، نمودار به نمودارهاي میله ةواژ

ةاردر ایـن فهرسـت همـراه شـم     ،باشدداشته . چنانچه متن پارسا نمودار نمایند می را باز اطالعات
.آید میها  هاي آن صفحه
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ها (اگر باشد) فهرست پيوست. 2-2-17
سـترسد درصـفحه   همـراه شـمارة   بـه  هـا  اگر متن پارسا پیوست داشته باشـد، فهرسـتی از آن  

.شود گذارده میخوانندگان 

...، چهار، پنج، شش وه، دو، سنخستفصل . 2-2-18
و گـذاري، محتـوا   تعداد، نام اگون؛گون هاي مؤسسههاي تحصیلی و  رشته در ي پارساها فصل

.شوند تنظیم و نوشته می آن پاية كه بر دارند گوناگونینگارش  ةشیو

فهرست منابع. 2-2-19
شوند. فهرست منـابع  منابع آورده می فهرست در ،گزارشدر يك  رفته كار بهاطالعاتی  منابع

فارسـی و ةجداگانـ ة دسـت كـم) بـه دو    بایـد (دسـت   اسـت متنـی در گـزارش    كه استنادهاي برون
متنـی و شـیوة اسـتناددهی (درون   ح بیشـتري دربـارة  توضیآورده شود.  الفبا ترتیب به و غیرفارسی

است. آمده 8-4بخش  متنی) در برون

ها پيوست. 2-2-20
است. محتواي پیوسـت آن متن يكپارچگي حفظ و پارساپیوست، درك بهتر  ةهدف از ارائ

هكـ  در بـر دارد هـا   ماننـد آن  و ارقـام  ،رآمـا ، بیشـتر  هـاي  نوشتهها،  رسیابزارها، بر ها، نمونه نامهرا 
اگـر  نیسـت.  هـا در مـتن اصـلی نیـاز     لـی آوردن آن و اند؛ كار رفته بهدر انجام پژوهش  اي گونه به

،»الـف «عنـوان پیوسـت    بـا و  شوند می بندي باشند، دسته ی داشتهگوناگونهاي  ها موضوع پیوست
پرانتز در عنوان آن نوشتنبا باید  پارساها در متن  به این پیوست استنادد. آین ... می و »ب« پیوست

.انجام شود

توصيفي ةنام واژه. 2-2-21
فنـی، ةگسـترد هـاي   ه تحلیـل كهر گزارشی  ةخوانند به ویژهاصطالحات با اي  نامه واژهبودن 

فنـی  و  تخصصـی  ايهـ  هواژ ،اي نامه . در چنین واژهكند كمك بسیاري می ،ریاضی یا علمی دارد
متوسـط، ناآشـنا یـا بـراي خواننـدگانِ   توانـد  می ها ي آناه معنكد نشو فهرست می ،آمده در متن
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هـاي اي اسـت از واژه  فشـرده  توصـیفی فرهنـگ   ةنامـ  . واژه)Jordan 1971, 381(نامفهوم باشـد  
كبایـد از هریـ  نامه  دارند. واژهی كليدي یا در فهم آن نقش اند كار رفته بهه در گزارش كخاصی 

هـا اربرد آنكاز  اي نمونه، اگر نیاز باشدهایی، تعریف فشرده و روشنی ارائه دهد و  از چنین واژه
).Turner 1965, 26(بیاورد را 

مـتن توضـیح داده ، درونِآینـد  مـی ه در متن گـزارش  ك بارينامه، نخستین  اصطالحات واژه
. كنـار گذاشـت  تـوان ایـن توضـیح را از مـتن      یه مـ كـ نامه به این معنا نیست  واژه بودن .شوند می

آن در خطی برابرِبا توضیح  كشوند و هری الفبا مرتب می هاي حرف ترتیب بهنامه  هاي واژه واژه
شـود. آغـاز مـی   ة فـرد ، از صفح»نامه واژه«اختیاري، با عنوان  . این بخشِشوند نوشته میجداگانه 

دسـت بـا سـهكی هایی ها در خط واژه  ترازند. تعریف سمت راست هم كنارةنامه، با  هاي واژه واژه
 National Information Standards Organization(شـوند   تر تـورفتگی نوشـته مـی   كاراكـ 

1995.(

يسيبه انگل يفارس ةنام واژه. 2-2-22
در مــتن و كــار رفتــه بــه یِســیانگل يهــا واژه ةارائــ ياســت و بــرا ياریــز اختیــنامــه ن ن واژهیــا

بـه يازیـ نامـه، ن  ن واژهیـ . در اشـود  استفاده می یفارس يالفبا ترتیب بهها  آن یفارس هاي برابرنهاده
شود. نامه از صفحة فرد آغاز می این واژه نیست. ها ف واژهیتعر

يبه فارس يسيانگل ةنام واژه. 2-2-23
یفارسـ  هـاي  برابرنهـاده رفته در متن و  ارك به یِسیانگل يها واژه ةبه ارائ ياریاخت ةنام ن واژهیا

این نیست. ها ف واژهیبه تعر يازین نامه نیز واژهن یدر اپردازد.  یم یسیانگل يالفبا ترتیب بهها،  آن
شود. نامه از صفحة فرد آغاز می واژه

هاي برگرفته از پارسا فهرست مقاله. 2-2-24
ر ایـن صـفحهدانـد،   نوشته و منتشر شده آن ی كه از پارسا برگرفته و بر پايةهای فهرست مقاله

شود. این فهرست از صفحة فرد آغاز می .آید می
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كارنامك. 2-2-25
را نشـان آموختـه  دانـش هـاي تحصـیلی    علمـی و درجـه   كارهاياز  كوتاهمایی شكارنامك، 

آموختگـان  شخص (غایب) نوشته شود. این بخش بـراي دانـش    بهتر است به زبان سوم دهد و می
پارسـا كـه   یكسان يبرا  .الزامی است دكتري آموختگان نشكارشناسي ارشد، اختیاري و براي دا

یدبا یزكارنامك ن ینا نویسند ی...) م فرانسه و یسی،انگل ی،(همچون عرب یفارس جز به یرا به زبان
ایـن نمونـهدر  .ده اسـت آمـ  7-2از ایـن كارنامـك در شـكل     اي نمونه به همان زبان نوشته شود.

، مقطع، نام مؤسسـهآموخته دانشهاي درست بر پاية نام  نوشته دار باید هاي زیرخط جاي نوشته به
ها نوشته شوند. و مانند آن

ایـران دانشگاه  از فارسی یاتادب زبان و رشتة ارشد) یكارشناس یا( یتخصص يدكتر ختةآمو دانش تهرانی رضا
از خـود را  )یسـ كارشنا یـا (ارشـد  ی كارشناس 1390است. او در سال  1396در سال  علمی نگارش یشدر گرا

خـود را )یكـاردان  یا( كارشناسيو  علمی در نوشتارهاي  نگارش یشاگر ادبیات تاریخ رشتةدر  ایران دانشگاه
نوشـتارهاي علمـی، او یپژوهش هاي ینهزم .كرد یافتدر ادبیات تاریخدر رشتة  ایران دانشگاهاز  1387در سال 

.هستندتاریخ ادبیات و ویرایش تخصصی 

يك كارنامك ةوننم .7-2شكل 
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)يسيبه زبان انگل( دهيچك. 2-2-27
500 تـا  300است و بایـد  ) چكيده به زبان فارسی ةترجمبرگردان ( ه به زبان انگلیسی،چكيد

صفحه گنجانده شود. كداشته باشد و تنها در ی واژه

)به زبان انگليسي(ها  كليدواژه. 2-2-28
هسـتند و در زیـرزبان فارسی  ها به ) كليدواژهةترجمبرگردان ( به زبان انگلیسی، ها كليدواژه

اي كه در يك صفحه گنجانده شوند. گونه آید، به چكيده می

)به زبان انگليسي(عنوان  ةصفح. 2-2-29
. اطالعات روي جلداستعنوان به زبان فارسی  ةصفح همانند عنوان به زبان انگلیسی ةصفح

عنوان ةصفح ةنمون یگر هستند.يكد همانندعنوان (به زبان انگلیسی)  ة(به زبان انگلیسی) و صفح
.آمده است 9-2شكل  به زبان انگلیسی در
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به زبان انگليسي پارساعنوان  ةصفح ةنمون .9-2شكل 



طراحي. 3

هاي آناسـتثنا و هرگاه نیاز باشد،  پارسا متنآرایی  طراحی و صفحهچگونگی در این بخش، 
.شود توضیح داده می

.
.

3-1 شماره گذاري صفحه ها
ۀ  لبـ  از  متـر   سـانتی   نیم  و  دو  ۀ  فاصـل  به  ها،  آن  باالي  در  ها  صفحه  همۀ  گذاري  شماره   1

و  راسـت   سمت  باالي  گوشه  در  زوج  هاي  صفحه  شمارة  شود.  می  انجام  صـفحه  بیرونـی  

شـمارة  صـفحه  هـا ي فرد در گوشه باالى سمت چپ صفحه نوشته میشود
. 2 شماره گذاري پارسا از صفحۀ «به نام خدا» و با شمارة «1» آغاز می شود و صفحه هـا ي دیگـر 

.آیند میدنبال آن  به یاپیپ يها با شماره )ها یوستپ و یمتن اصل ین،آغاز يها (بخش
هـاي و دیگـر بخـش   هـا  كه عنوان فصـل  ییها و صفحه آغازین هاي بخششمارة صفحه در  .3

.شود ینم نمایش داده، یا سفید هستند دارندها  مانند فهرسترا  اصلی پارسا

3-2 حاشیه بندي صفحه ها .

فاصله متن از سمت چپ و راست دو و دودهم و از  پایین و باالى صفحه  باید دو و نیم  سانتى 
متر باشد. یک سانتىمتر هم براى شیرازه باید در نظر گرفته شود. 

 در صفحه آرایی پارسا به جز صفحه هاي تقدیم و سپاسگزاري (کـه اختیـاري   هسـتند )، کـادر

.رود ار نمیك به ها آن و مانند تزیینی و تذهیب
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پارسا هاي بندي صفحه حاشيه .1-3شكل 
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گذاري و تورفتگي فاصله. 3-3
بایـد بـا بنـد پیشـین    هـا   2نویسسـر  فاصـلة باشـد.   يـك بایـد  مـتن   ةهمدر  1ها خط میان ةفاصل

متر سانتی نیم كم  دست اصلی باید متن بندهاي ةهم در سطر نخست . تورفتگیباشد 3»تی پی« 12
ة. بهتر اسـت صـفح  دید 2-3  توان در شكل گذاري و تورفتگی را می گونه فاصله این ةباشد. نمون

شود.ز آغا باال از فاصله سطرو د با فصل هر نوشتار نخست

ها ها و بند و تورفتگي براي خط گذاري فاصله. 2-3شكل 

سرصفحه. 3-4
سـمت كنـارة  در ، عنوان فصلهاي سمت چپ) (صفحه فردهاي  باالي صفحه 4ةسرصفح در
.3-3، مانند شكل آیند میسمت چپ  كنارةدر صفحه  ةو شمار راست

1 Line spacing 
2 Heading 
3 pt (point)  براي پیش و پس از هر بند »ورد«پرداز  واژه» پارگراف«ر گزينة گیري د واحد اندازه
4 Header 
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فرد ةسرصفحه در صفح اي از هنمون .3-3 شكل

صـفحه در ةسمت چـپ و شـمار   كنارة، عنوان فصل در زوجهاي  صفحه باالي ةسرصفح در
يهـا  صـفحه  ةهمـ  درمتن از سرصفحه نیز  ة. باید يك خط جداكنندآیند میسمت راست  كنارة

سـفید  هاي برگ و ها، فصل ها و فهرست شروع ،پارسا عنوان نام خدا، به ةصفح جز به( رد و زوجف
.)4-3 شكلبه  نگاه كنيد( بیاید )ها پیوست صفحة نخست و

زوج ةاز سرصفحه در صفح يا نمونه .4-3شكل 
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تصويرها/ ها شكل/ هانمودار/ ها جدول گذاري عنوان. 3-5
پـایین آندر تصویرها / ها شكل/ هاین) و عنوان نمودارچ سط(و باالي آن در ها عنوان جدول

خط پـس ازشكل تا  عنوانو  خط پیش از آنجدول تا  عنوان ةفاصل شود. نوشته میچین)  (وسط
گرفته شده باشد، ياز منبع دیگر تصویر/ شكل/ نمودار/ اگر جدول. باشد »تی پی« شش آن باید

/ هـا نمودار/ هـا  . بهتـر اسـت توضـیح جـدول    استناد شودعنوان به آن منبع در پرانتز و پس از باید 
.فهمیده شوند تا بهتر بیایدها  تصویرها پیش از آن/ ها شكل

 ها ها و زيربخش گذاري بخش شماره. 3-6

نقطـةها  زیربخشها و  بخشدر انتهاي  و ه، خط تیرعددمتن باید  ةهمگذاري در  براي شماره
.شـود  بخـش  چند تواند می اصلی موضوع هر ها، فصل در. ر رودكا به) .1-2: نمونهبراي ( فارسی

خط تیرهك ی با هكش است بخ و فصل هاي با شمارهترتیب  بهها  بخشز اك ی هر گذاري شماره
و سمت چـپ بیـانگر فصل ةشمار راست بیانگرت سم ، عددسان دینب .دنشو می جدا دیگركی از

سـمت  درش نیـز  هر زیـربخ  ةشمار باشد، داشته زیربخش چند بخش هر اگر است. بخش ةشمار
بخش دوم، بخش سوم، زیرنخستفصل  براي نمونهشود. براي  افزوده می از خط تیره پس، پچ

شود. نوشته می. 2-3-1 شمارة
نمونه ي. براشوند میگذاري  شمارهها  بخش مانند نیز تصویرها/ ها شكل/ هانمودار/ ها جدول

شود. نوشته می. 5-2 شمارة ،دو فصل پنج از لكشبراي 
د. ایـننشـو  گذاري مـی  ) شماره... ،ث، ت، پ(الف، ب،  الفباي فارسیپارسا با  هاي پیوست

 .اشـاره شـده اسـت   مـتن اصـلی    هـا در  پیوست به شود كه ی انجام میگذاري به همان ترتیب شماره
».كننده در پژوهش هاي شركت الف: نام سازمان تپیوس« نمونهبراي 

يگـذار  شـماره  یوسـت همـان پ  پايـة  بـر  یوستهر پ یرهاي/ تصوها / شكلهاها/ نمودار جدول
.2.: جدول الفشود ینوشته م ،الف یوستجدول در پ یندوم براينمونه  ي. برادنشو می
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3-7 گونه و اندازة قلم (فونت) .
براي متن اصلی پارساي فارسی، قلم بـی  زر انـداز ة 13(به جز رشته هاى علوم قرآنى، براى نگارش 

پایان نامه هاى علوم قرآنى از فونت بى بدر(Bbadr) استفاده شود) استفاده شود.  و پارسـاي  

انگلیسـی ، قلـم  «تـا یمز نیـوومن» اندازة 12 یا «اریال» اندازة 10 به کار می روند. در صفحۀ 

سپاسگزاري و تقـد یم مـ ی تـوان به دلخواه قلم هاي دیگري نیز به کار برد.

1

پارسا گوناگونهاي  قلم براي بخش پيشنهادي ةانداز .1-3جدول 

اندازهقلمپارسا بخش

  12زر بییدهچك

  12زر بیها یدواژهكل

12  زر بی  )ها یوست/ پیرهاها/ تصو ها/ نمودارها/ شكل / جدولار(نوشت ها فهرست

  13زر بییمتن فارس

متن  درون انگلیسی استنادهاي
»رومن نیو تایمز«

»اریال« یا
11  
10  

9 (پررنگ) زر بی  یرهاها/ تصو ها/ نمودارها/ شكل جدول عنوان

  زر بی  ها یرها/ تصو ها/ نمودارها/ شكل جدول يمتن نوشتار
تر كوچك

12 برابر یا
  210نازنین  بیصفحه باالي عنوان و صفحه شمارة

  11زر بییفارس هاي یسپانو

)…و یسی(انگل یگرد یبه زبان ها یسپانو
»رومن نیو تایمز«

»اریال« یا
9  
8  

  16(پررنگ) زر بیها عنوان فصل

  11(پررنگ) زر بیسرعنوان نخست متن

  10زر (پررنگ) بیبه بعد متن سرعنوان دوم

1 Arial 
2 B Nazanin 

14

13



نگارش. 4

. در بـر دارد  پارسـا و ظـاهر آن   و يكدسـتي مـتن   دهـی  سامان رهنمودهایی را براي این بخش
رهنگسـتانف كـه  انجـام شـود  » خط فارسـی  دستور« ةپارسا بر پایشود نگارش فارسی  می سفارش

.است كردهمنتشر 1زبان و ادب فارسی

چكيده (به زبان فارسي)نگارش . 4-1
هـا چكيـده  گونـه  . ایـن باشـد 2نمـا  تمـام  پارسـا بایـد   ةچكيـد  ولی ،هستند ها گوناگون چكيده

هـدف،  ةگیرنـد در بـر   و3مندمحتواي چكيـده بایـد سـاختار   . هستند ها چكيده یگردتر از  مفصل
 National Information Standards( باشـد  در پارسـا  پـژوهش  نتایج و ها یافته، پژوهش روش

Organization, 1997.(
كه آنجاییاز . شود یم گفتهپژوهش  ةو دامن كليدي هاي هدف یده،در بخش هدف در چك

شـود. يعنوان خوددارهمانند  ییها جملهنوشتن از  شود، یمخوانده با عنوان  یدهچك یشتر،ب
نیـز پـژوهش   ةیشـین پبه  ،باشد نیاز یشینپ يها بهتر هدف، اشاره به پژوهش یحتوض يبرااگر 

.شود میاشاره 
پـژوهش بهتـر  درك يكـه بـرا   آیند می يكردهاييرو یافنون پژوهش، تنها   در بخش روش

.شوند مینام برده  یزاند ن آمده كه در متن ییافزارها نرم یابخش، فنون  ایندر . هستند نیاز
 توانـد  یبخش مـ  یننما نوشته شود. ا و تمامكوتاه است  شدنی كه  ییجا تا یدبا ها یافتهبخش

...  و شـده  مشـاهده  یرهايتأث ها، یروابط و همبستگ ي،نظر یا یتجرب هاي یافته ةیرندگ بر در
بـا  یـا اشـاره   يا و تـازه  شـده  دییتأ هاي یافتهكه به  ییها باشند، بخش بسیار ها یافتهاگر باشد. 

1 persianacademy.ir/fa/das.aspx 
2 Informative abstract 
3 Structured 
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.دارند اولویت نوشتن يبرا ،دنتناقض دار یشینپ هاي یهنظر و ها یافته
 هـا،  یهتوصـ  توانـد  یبخـش مـ   یـن . اپـردازد  دستاوردهاي پـژوهش مـی   یحبه تشر نتایجبخش

داشـته بـر  را درشده  و رد ییدتأ هاي یهفرض و یدروابط جد یشنهادها،كاربردها، پ ها، یابیارز
.دباش

بنـد گنجانـده يـك صـفحه و   كیـ در  یدبا داشته باشد وواژه  500 تا 300 تواند یم یدهچك
.روند میكار  به )دار (فعل كامل يها جمله یدهچكنگارش شود. در 

هـا، واژه از نوشتن یدبا .آیند میمجهول  يها جمله يجا بهمعلوم  يها جمله یشترب ،یدهچك در
كـه در يبـار  یننخسـت  یـا شـود   خودداري یدهآشنا در چكنا ينمادها و ها، اختصارها سرنام
كـار بـه  ییهـا  واژه دبای یده،بهتر چك یريجوپذو جست ي. برادنشو یفتعر، آیند یم یدهچك

كه شود میسفارش  .كنند میپارسا كمك  يها2ها و شناسگر1یفگرتوص یلكه به تكم روند
بـه ( 3یسـی ) آوانو...و اصخـ  يهـا  نـام  یـایی، جغراف هـاي  نام یژهو (به یتخصص يها اصطالح

در بـار  یننخسـت  يبـرا  هـا  سرواژه و ها اختصارها، سرنامكاربرد د. نشو4يآوانگار یا) یفارس
. كـار رود  بـه سرنام  یااختصار ها  آنتكرار  يبرا و باشدها  آنهمراه شكل كامل  یدبا یدهچك

هـا در ول(بـراي نوشـتن فرمـ    شـود  نمـی نوشـته   فرمولی یدهچكدر  ،جایی كه شدنی است تا
.آمده است 1-4در شكل  یدهاز چك يا . نمونه) 5-2-2چكيده، نگاه كنيد به بخش 

بـراي ( فارسـی بـه سـه زبـان     بایـد  چكيـده شـوند،   ینوشته م یكه به زبان عرب ییها در پارسا
ةاشـاع  سازي آسان براي( انگلیسی) و زبان عرب خوانندة براي( عربی)، زبان فارسی خوانندة

یبه زبـان عربـ  ها  آن یكه متن اصل ییها در پارسا ها یدهن) نوشته شود. چكاطالعات در جها
پارسـا) یـان (در پا یسـی ) و انگلیعربـ  چكيدة(پس از  فارسی عربی،به زبان  ترتیب است، به

و یفارسـ  یـدة است، نخست چك یبه زبان فارسها  آن یكه متن اصل ییها . در پارساآیند می
.آید یم یسیبه زبان انگل یدهچك یزپارسا ن نیاو در پا یعرب یدةپس از آن چك

1 Descriptor 
2 Identifier 
3 Transliteration 
4 Transcription 
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يدهچك
و  بـه بهبـود محصـول    توانـد  یهسـتند، مـ   یخدمت یامحصول  نفع يكه ذ يافراد ةاز دانشِ هم يمند بهره :هدف

سـاختار يامـر بـا واكـاو    یـن هـا منجـر شـود. ا    آن ةهم يبرا ینیآفر به ارزش یجه،خدمات نوآورانه و درنت ةارائ
يـك هـا در اسـتفاده از    آن هـاي  باورهـا و ارزش  هـا،  یحتـرج  هـا،  یـدگاه و كشـف د  نفعان يذ )ی(شناخت یدانش

ةگانـ  سـه  يها گروه یساختارشناخت يسةو مقا یپژوهش، بررس ینخدمت در دسترس است. هدف ا یامحصول 
اسـت. هـدف   لهیوسـ  يةنظر ية(كاربران، كتابداران و طراحان) بر پا یرانا یجیتالد ةكتابخان يافزارها نرم نفع يذ
یرپـذ  ها انجام ) آنیشناخت ةارزش (نقش یمراتب سلسله ةنقش یمترس و نفعان يذ یذهن يها مدل یكار با بررس ینا

هاست. مدنظر در ذهن آن يها و ارزش یامدهاپ ها، یژگیو یرندةگدر بر است كه 
یوةاسـت كـه بـا شـ     »یشـناخت « يكـرد، و ازنظـر رو  »يكاربرد«پژوهش ازنظر نوع،  ینا پژوهش: شناسي روش

یزو ن» ها داده« يساز پژوهش، از طرح مثلث ینها انجام شد. در ا داده يدر گردآور یبیترك يكردو رو یمایشیپ
حاضر شامل دو گـروه پژوهش ةاستفاده شد. جامع نفعان يذ یذهن يها مدل یبررس يبرا »یشناخت روش«طرح 

و »یروسپـاپ «، »آذرخـش « يافزارهـا  گـروه، نـرم   ینكه از ا رانیدر ا یجیتالد يها كتابخانه يافزارها . نرم1 بود:
معتبـر یهـا و مراكـز اطالعـات    ها در كتابخانه كاربرد آن يشينةافزارها پ نرم ینانتخاب ا يانتخاب شدند. مبنا» ثنا«

افزارهـا، شـامل نـرم  یـن ا نفعـان  ي. ذ2 بود؛ ها آن ةتوسع يمربوط برا يها ) و تالش شركتیو دانشگاه ی(علم
پژوهش شركت یننفر در ا 42نفر بودند كه درمجموع  5نفر و طراحان:  21نفر، كتابداران:  16: ییكاربران نها

و ینردبـان  هـاي  يـك نامه و مصاحبه (با اسـتفاده از تكن  پرسش یقپژوهش از دو طر يها داده يكردند. گردآور
افـزار  دار و بـا اسـتفاده از نـرم    تهـ ج یفـی بـا روش ك  یـز هـا ن  مصـاحبه  محتواي یل) انجام شد. تحلیمخزن ةشبك

انجام گرفت. »یوداك مكس«
از تـر  یچیـده ) طراحـان پ یشـناخت  ةارزش (نقشـ  یمراتبـ  سلسله ةپژوهش نشان داد كه نقش ینا هاي یافته :ها يافته

اسـتفاده یرتـأث  تحت نفعان يذ یذهن يها بر آن، مشخص شد مدل كاربران و كتابداران بود. افزون یشناخت ةنقش
كـاوش يموتورهـا  یرتأث تحت یشترطراحان ب یذهن يها قرار داشت. مدل یاطالعات هاي یطها و مح نظام یرسا از
یرتـأث  تحـت  یشـتر درصـد و كـاربران ب   2/42بـا   یاطالعات هاي یگاهپا یرتأث تحت یشتردرصد، كتابداران ب 5/45با 

هـاي  یگـاه بـا پا  یسـه درصد در مقا 42 كاوش با يموتورها ی،طوركل درصد بود. به 6/21با  یاجتماع يها شبكه
را بـه نفعـان  يمـدنظر ذ  هاي یژگیاز و یشتريدرصد، سهم ب 20با  یاجتماع هاي بكهدرصد و ش 31با  یاطالعات

هـاي  یگاهپا هاي یژگیبا و یجیتالد ةكتابخان يافزارها نرم هاي یژگیو یانتشابه م یشترینخود اختصاص دادند. ب
بـا وشكـا  يدرصـد و موتورهـا  3/28بـا   یاجتمـاع  يهـا  مطرح شد كه شبكه یلدرصد درحا 3/54با  یاطالعات

ها را داشتند. تشابه یناز ا يدرصد سهم كمتر 9/10
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ةگان سه يها ارزش گروه یمراتب سلسله يها نقشه یانگرفت كه م یجهنت توان یاز پژوهش حاضر م :گيري نتيجه
یشـناخت  شـكاف  ینشد. ا یدهها د آن گروه یانم یتشكاف شناخ ینوع ،رو یناز اتفاوت وجود داشت.  نفع يذ

الزم است طراحان، بـا ین،بنابرا اشت؛قرار د یاطالعات يها نظام یراستفاده از سا يها تجربه یرتأث  تحت ینهمچن
بـه بهبـود یاطالعـات  يهـا  نظـام  یرسـا  هـاي  یـت از قابل يو الگـوبردار  نفعـان  يمدنظر ذ هاي یژگیو یريكارگ به

یـن ا ياقـدام كننـد. از دسـتاوردها    یشـناخت  شـكاف  یـن به كـاهش ا  یجه،نت و در یجیتالد ةتابخانك يافزارها نرم
بـه آن توجـه نشـده یشـتر بود كه پ یذهن يها مدل یريگ بر شكل ثیرگذاراز عوامل تأ یبرخ ییپژوهش، شناسا

بود.
يـة ارزش، نظر یاتبـ مر سلسـله  ةنقشـ  ی،شـناخت  يهـا  نقشه ی،ذهن يها مشترك، مدل ینیآفر ارزش :ها كليدواژه

.یجیتالد يها كتابخانه ی،اطالعات يها نظام هدف، یلهوس

)1394 رجبعلي بگلو( اي از يك چكيده . نمونه1-4شكل 

 هاي رياضي و رابطهنگارش فرمول . 4-2

با رابطة ریاضـی  فرمول نباید ها كليدواژه و چكيده، در عنوان پارسا، تا جایی كه شدنی است
آنهاي فارسـی بـراي نوشـتن     هواژ باید تا جایی كه شدنی است،، نیاز باشد ولی اگر ،شود نوشته

پیـاپی  گـذاري  شـماره هـا را   آند، بایـد  نریاضی در متن باش ةرابطاگر چند فرمول و  .كار روند به
هـاي  رابطـه هـا و   فرمـول بـراي  ). International Organization for Standards 1986( ردكـ 

راست سمت عدد .شوند می جدا هم از هخط تیر با هكشوند  مینوشته  شماره دو ،متن ریاضی در
اسـت. فصـل  آن در ة ریاضـی رابط فرمول و ترتیب ةچپ شمار سمت عدد و فصل ةشمار بیانگر
در فرمول هك آید خطی می راست سمت آغاز و در پرانتز يك در ة ریاضیرابط یا فرمولة شمار

شود: ول پنجم از فصل نخست نوشته میبراي فرم نمونه يبرا ت.شده اس نوشته آن
)1-5(          y=fx2

. داشـته باشـد   1ده فاصـله كم   دست آن، بایدعالمت  نیاز آخر یاضیر ةرابط فرمول و ةشمار
یچنـدخط  هاي معادلهدر همان خط و در  یخط كی هاي معادلهدر  یاضیر ةرابطفرمول و  ةشمار

 National Information Standards Organization( شـود  ینشـان داده مـ   آن خط نیدر آخر

1995.(

1 Space 
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و بلنـدتر  يهـا  عبـارت  يبـرا  .آینـد  مـی ساده در متن  اریبس یاضیر هاي ها و رابطه فرمولتنها 
نوشـته  یتـورفتگ  یمـ كبـا   یاضـ یر يهـا  فاصله گذاشت. عبارت ،آن نییباال و پا دیبا تر، دهیچیپ

بـراي. باشـد هماهنـگ   مـتن  سراسـر  در دیـ با یاضیر يها نشانه يشده برا  انتخاب قالب. شوند می
دو دیـ طـول نبا  بـراي نمونـه   بـراي . همگونی باشد اسیمق كاربرددر  باید ،دار اسیمق يها عبارت

.رونـد  نمـی ار كـ  بـه  یاضـ یر يهـا  در فرمـول  يسجاوند يها . عالمتكار برد بهگوناگون  اسیمق
نیاگر چن نیبنابرا ؛دیایصفحه ب كی در دیباآن  ةهم، بیشتر باشدخط  كیاز  یعبارت كه هنگامی

پـس ةعبارت در صـفح  ةهمگرفته و  دهیناد پایان صفحهصفحه آغاز شود،  كی پایاناز  یعبارت
).American Management Association 1996, 117-121( شود یم نوشته از آن

واي پـیش   هخط جـاي گیرنـد، بـا فاصـل     كوتاه در یك ریاضی هاي رابطهها و  چنانچه فرمول
ریاضی از متن جدا شـود، ةشوند. اگر فرمول یا رابط می نوشتهبخشی از متن  عنوان بهاز آن،  پس

شود. گیرد یا با تورفتگی نشان داده می ز صفحه قرار میكیا در مر ،آن ةانداز ةبر پای
انسجام يبرا یاضیر هاي رابطه ةهم دارند، ياریبس يها و نمادها ه عالمتك ییها در گزارش

،یاضـ یر هـاي  رابطهها و  . فرمولشوند یو با شماره مشخص م ها خطجدا از  ،شتریب یِارچگپكی و
شــوند ی) نوشــته مــكیــتالیج (اكــ هــاي حــرفاز مــتن باشــند و چــه از آن جــدا، بــا  یچــه بخشــ

)National Information Standards Organization 1995.(
جـداترتیـب    ایـن   هاي آن بـه  بخش خط جاي نگیرد، كدر ی يبلند ةچنانچه فرمول یا معادل

:شوند می
ي؛نامساو یا ياز عالمت مساو یشپ
منها؛ یااز عالمت جمع  یشپ
از عالمت ضرب؛ یشپ
روشه؛ك یادسته پرانتز  كیاز  پس
ضرب.  حاصل یاجمع  حاصلاز عالمت انتگرال،  یشپ

اضـافی ةفاصـل  اه خط میان، بلند و در چند خط باشدریاضی  ةفرمول یا رابط كی كه هنگامی
ه بـراي نوشـتن معـادالت درسـتكـ امپیوتري كافزاري  هاي نرم شود. شماري از بسته می گذاشته



نامه و رساله انينگارش پا يراهنما  50

نند.ك می درستار كرا خود ها خط میان ةاند، فاصل شده
شود. می نوشتهها  ند، تعریف آنك كمكها  بهتر آن كچنانچه تعریف نمادهاي شیمی به در

انگلیسـی ه. نمادهـاي شـیمیایی بـ   باشـند مـتن یـا جـدا از آن     در تواننـد  مـی هـاي شـیمیایی    معادله
گـذاري و شـماره  ترتیب بهشوند. چنانچه این نمادها جدا از متن بیایند، باید  می نوشته كغیرایتالی

ریاضـیهـاي   رابطـه از  جـدا هـاي شـیمیایی    . معادلـه بیایـد نش كـ ها در سـمت چـپ وا   آن ةشمار
،جا شـود خط  كه در یكاز آن باشد  بلندترشیمیایی  يا هشوند. چنانچه معادل گذاري نمی شماره

 National Information Standards Organization(شـود   سـته مـی  كان شكاز عالمت پی پس

1995.(

 عدد در متن نگارش. 4-3

ار رود:ك به در متن نوشتار تواند عدد میزیر  هاي در عبارت
؛آید یعدد همراه واحد شمارش مكه  یهنگام یق،دق هاي یتمك
 ،؛اعداد مخلوط و سركاعشار
 ؛فهرست كیدر شده  يگذار شمارهاقالم
از روز. ییها زمان و ها ی، نشانها یختار

:نوشته نشوندهاي پارسا  در گزارش این عددهابهتر است 
  یـا بـزرگ  از حـد   یش، اگر بـ است نیازجمله آغاز آن بودن ه ك يجمله: عدددر آغاز عدد

بـه  هكـ رد ك یسیبازنو يا گونه بهجمله را  یدبا ، وگرنهشود یوشته منحرف نباشد، با  یچیدهپ
؛نباشد نیازدر آغاز آن عدد 

 یانم یعالمت گونه یچنوشته شوند و ه یگردكینار كدو عدد  اگر: یگرعدد دكنار در  يعدد
از یكـ ی یدبا ین، بنابراآید یم پدید) یپتا یاهنگام خواندن (لغزش ان كار نرود، امك ها به آن
؛را با حرف نوشتها  آن

 یـن ا يه براك دهد می نشاندقت را از  يا گونه ،كاربرد عدد ینی،تخم یا یبیتقر هاي یاندر ب 
.یستنخوب  ها یتمك
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نیـ ا .اعشار نوشته شوند ةنشاناز  پیشصفر  كی با دی، باكیتر از  كوچك ياعشار عددهاي
نوشـته حـرف زمان با عدد و  هم دینبا عددها. دهد یاهش مك را (یا تایپ) خواندندر  لغزشار ك

هنگامی كـه عـددهاي اعشـاري در يـك مـتن، ).Ulman and Gould 1959, 189-192شوند (
ها را با حرف نیز نوشت. توان آن اندك باشند، می

ةواژ بـا  عـدد  بیـ كتر دیـ با آن يعـدد  ارزش بـه  توجـه  بـدون  مـتن،  در درصـد  نوشتن يبرا
چه كوچك و چه بزرگ، ياعشار عددهاي. درصد)5(مانند  رودكار  به و بدون فاصله »درصد«

يسر، عددك يك شوند. اگر هر وجه از نوشتهبا عدد  دیباشند، با دهیچیپ ایبزرگ  اگرسرها كو 
سـر ك، هم عدد و هم يمقدار كه هنگامیسر را با حرف نوشت. كآن  توان ی، ماي باشد واژه كی

 American( شـود  یمـ  نوشـته ش آن بـا عـدد   آن مقـدار بـدون توجـه بـه ارز     ةهمـ باشـد،   داشته

Management Association 1996, 126-131.(
سركعدد است، از مخرج  نیتر بزرگ ةاندازآن برابر با  ةاندازه ك یبا خط دیسر باكصورت 

عالمـت كـاربرد بـا   دیـ با شـود  اگر مـی  سر در متن گنجانده شود،كجدا شود. چنانچه الزم باشد 
ــ« ــ(/)  1»اســلش كب ــ ای ــ وانت ــا را آن ،یمنف ــتن ب ــ در م ( كی ــرار داد  Internationalســطح ق

Organization for Standards 1986.(
از شیبـ  يه عـدد كـ  رود كار مـی  به هنگامی ،ها رقم ییتا سه يها ردن گروهكجدا يبرا 2كاما

بـا آن سال وآن روز  خیدر متن، نام ماه و روز هفته با حرف و تار خیتار نوشتن يبرا. باشد هزار
متـر از ده بـاك عـددهاي  ،اصل كی عنوان به). 1395 بهمن 22(مانند دوشنبه  شود یعدد نوشته م

جمله باشـند، نوشـتن كی در عدد نیچند یوقت. شوند یم نوشته رقم با آن از شتریحرف و ده و ب
ــا حــرف  آن ــهــا ب ــه عــدد ای ــكی یلكشــ ب  American Management( شــود یســان انجــام م

Association 1996, 126-131.(
هـایی ها) براي بخـش  شكل و ها جدول جز بهد، (نآی می متن در كه صحیحی عددهايبارة در

هایی از متن كه بـه زبـان فارسی و براي بخش عددهاي ،شود از متن كه به زبان فارسی نوشته می
.روند كار می بههمان زبان عددهاي  ،شود دیگري نوشته می

1 Back slash  
2 Comma 
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پانويسنگارش . 4-4
د:نرو ار میك به بیشتر ه پانویسگون هس پارسا در

؛متن)بر  افزون یحیتوض براي( یحیتوض .1
؛)یگرواژه به زبان د يك ةبرابرنهاد آوردن براي( يا ترجمه .2
.واژه يك یشگو یا یسیآوانو .3

از هريك بهدر متن  هك آیند می باري نخستین در تنها پارسامتن  ةهم در پانویس گونه سه هر
شود. اشاره می ها آن

صـفحه  پـایین  همان شماره در وواژه در متن به زبان فارسی  بدون فاصله ازها  پانویس شمارة
از ،یـا عربـی   فارسـی  هـاي  بـراي پـانویس  . آینـد  ها مـی  براي استناد به آن و بدون نقطه پس از آن

انیا پانویس به زب )... يك واژه به زبان دیگر (انگلیسی و ةفارسی و براي برابرنهاد گذاري شماره
شماره پانویس چه در متن و .شود انجام می در پی هم لیو ،گذاري به زبان انگلیسی شماره دیگر

.شود نوشته می 1با اندیس باالچه در پانویس، 
در پــانویس، .آیـد  یفاصــله مـ  يـك  یس،چـه در مـتن و چــه در پـانو    یس،از عـدد پــانو  پـس 

در خـط نخسـت و بـا فتگیو بـدون تـور   چـین  چـین و انگلیسـی چـپ    راسـت  فارسی هاي نوشته
هـاي نخسـتین حـرف پـانویس    آینـد.  مـی  از خـط دوم بـه بعـد    شمارة پانویس ةتورفتگی به انداز

شود. اگر پانویس يك واژه یـا نـام باشـد، در پایـان آن نقطـه گذاشـته نوشته می بزرگ انگلیسی
هـاي دیگـر نویسی، چه بـه فارسـی و چـه بـه زبـان      شود، ولی اگر جمله باشد، از قواعد جمله نمی

مـتن اصـلی ةهاي هر صفحه از متن اصلی آن با يك خط كشيده به انداز پانویسكند.  پیروي می
هـاي يـك پانویسبهتر است  شود. از يك آغاز می هر صفحه هاي پانویس ةرشما شوند. جدا می

.آمده است 2-4پانویس در شكل  ةافزون نباشد. نمون آنپنجم  از يك صفحه

1 Superscript 
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انويسپ ةنمون .2-4شكل 

آوانويسي و آوانگاري. 4-5
اصـلی، زبـان گـویش   ةبـر پایـ  دیگـر   زبانی یا اصطالح از يك زبان به خط  نوشتن يك واژه

دیـداري نكـرد  بـاز  نیـز  آوانگـاري ). 155، 1379(سلطانی و راسـتین  شود  نامیده می 1آوانویسی
.رود كـار مـی   به ویژه اي2 ههر آوا، نویس نشان دادنگفتار (یا آواها) است كه در آن براي  يصدا

) و... و اشـیا (گیاهان، جـانوران،   خاصهاي  نام، (مكاني) جغرافیایی هاي نام شود كه سفارش می
چكيدهویژه اينكه در  به انجام شود، فارسی به زبان باید آوانویسی د.نوشآوانویسی هاي علمی  نام
:)Lavander( اسطوخودوس براي نمونه براي آوانویسی الزامی است.، عنوان و
 ر/ الواندا :آوانویسی؛الواند
 يآوانگار: læv.ə.ndər؛
  علمینام: Lavandula stoechas L.

.رود میكار  به آوانویسی جاي به نیز»یسیدگرنو«ةواژ یگاه1
2 Character 
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. نگارش جدول4-6
ه خواننـدهكـ د نـ رو ار مـی كـ  بـه  چارچوبیري و موضوعی در آمامطالب  ةها براي ارائ جدول

توان بـر جدول می ربردكا. با بازشناسدرا  جداگانههاي  میتك و ها، روندها اهمیت مقایسه بتواند
هـاي فهرسـت، داده  هنگـامی كـه  . كرد ید و آن را در قالبی خالصه ارائهكتأ ،اطالعات مهم همة

كـار بـه جـدول   بهتر است، دنرا در پی داشته باشپیچیدگی نوشتار  ؛هاي گسترده مقایسه یا عددي
شوند. رش میهاي زیر براي كاربرد بهتر جدول سفا ویژگی ).Jordan 1971, 400-406( رود

را آسـان نوشـتار ، درك باشـند   خالصهاگر ارتباطی،  هاي شكلمانند دیگر  ها جدول :جازیا .1
تـر تقسـیم كوچكبه دو یا چند بخش د باشد، بای بلند و گستردهكنند. اگر جدول بسیار  می

ه بـاكـ مگـر این  ،جدول گنجاند كرفته، هیچ ستونی از اطالعات را نباید در ی هم شود. روي
هـیچ سـتونی از اطالعـات در جـدول آورده گفتة دیگر   بهداشته باشد.  پیوندوع بحث موض
.باشدشده ارجاع به آن  اي هگون مگر اينكه در متن به ،شود نمی

دیـ هـا با  عنـوان  گـر یماننـد د  زیعنوان ن نیداشته باشد. ا یعنوانعنوان جدول: هر جدول باید  .2
مـتن خواندنخواننده بدون  هر چند. بازنماید نیزجدول را  يباشد و محتوا و خالصه  روشن

آن یو كل پایهبتواند مفهوم  دیبا ولی ،یافتآن نخواهد  تیاز ماه یهمراه جدول، فهم كامل
.كند افتیبا خواندن عنوان جدول در تنهارا 

يواحـدها  نوشـتن  يبـرا  جـاي خـوبی   سـطر،  ایستون  سرنویسشمارش:  يواحدها نوشتن .3
داشـته  هماننـد  شـمارش  واحـد  جـدول،  عـددها در  همـة  اگراست. گیري  شمارش یا اندازه

 ,Ulman and Gould 1959شـود (  ینوشـته مـ   جـدول  عنـوان  در شمارش واحد نام باشند،

209-211.(
. كـرد گـذاري   شـماره  پارساپیاپی در سراسر  هايبا عدد توان را میها  گذاري: جدول شماره .4

فصل همـراه ةگذاري دوگانه (شمار شماره .شوند نوشته میشماره و عنوان جدول باالي آن 
یل شـدهكه از چنـدین بخـش تشـ   كـ  رود كار مـی  به بلندهاي  جدول) تنها در گزارش ةشمار

آیند. نمیهاي سجاوندي  باشند. پس از عنوان جدول، عالمت
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و خطی كار روند بهافقی  هاي خط ،هاي جدول جداسازي: بهتر است براي جداسازي بخش .5
. بهتر استكشيده شودها  سطر داده نیآخر ریز نیها و همچن ستون سرنویسدر باال و پایین 

دیسـف  يآن فضـا  يجـا  و بـه  كـار رونـد   كمتـر بـه  ها  جداكردن ستون يبرا يعمود هاي خط
).Riordan, Steven and Pauley 1996, 187-189(گذاشته شود 

هـاي  حـرف د و با هاي متن هستن مستقل از پانویس هاي جدول، : پانویسهاي جدول پانویس .6
،هاي انگلیسی حرفشوند. اگر  آغاز می »أ«ه با كشوند  نشان داده میبا اندیس باال  كوچك

هاي ریاضـی فرمول كه جایی كار برد، مانند ها را به نخواهد آنكنند یا نویسنده  درستابهام 
. كار بـرد  بهس براي پانوی توان را می ...و # ،†، *اي از نمادها مانند  مجموعه باشند،و شیمی 

و بـراي انگلیسـی و یونـانی از از راست به چـپ  هاي فارسی پانویس ها یا نمادها براي حرف
؛آیند زیرخط پایینی جدول میو  باال به پایین و همگی چپ به راست

دست آمده باشد، آن منبـع به يگریاطالعات جدول از منبع د ایچنانچه جدول منبع جدول:  .7
.شود یم نوشته در پرانتزو  عنوان جدول در پایان

ادامه پیاپی يها در صفحه توانند یجدول م يها ، ستوندر چند صفحه: اگر نیاز باشد  جدول .8
سـرنویس  جـدول،  عنـوان  و شـماره  ابد،یبعد ادامه  يها در صفحه یكه جدول ی. هنگامیابند

كیـ در  نتـوا  را مـی  يریگ اندازه شمارش یا يواحدها. شوند یها تكرار م ستون و ها فیرد
شوند نوشته می پرانتز در ند،یایب ها ستون سرنویس. اگر واحدها و نمادها در نوشت ادداشتی
 رهیـ از جدول در دسترس نباشد، خط تاي  هخان اطالعات اگر. شوند یكرار نمت ها ستون در و

 National Information Standards( رود كــار مــی  آن خانــه بــه كــردن  پــر يبــرا

Organization 1995.(

ها . شكل4-7
):Jordan 1971, 400-406( گونه دارند چندها  شكل

ها و مانند ها، ساختمان ابزارها، دستگاه یزات،تجه يساختار یاتجزئ یاكه طرح  یرهاییتصو .1
؛دهند یرا نشان م ها  آن
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رها، عملیـات، سـاختارهاي سـازمانی، روابـط علمـی و فنـی،آماهایی كه  نمودارها یا نگاره .2
؛كنند ها را ارائه می مانند آن و عددي

هـا، توپـوگرافی، قطعـاتی از زمـین، ماننـد راه  یهـای  ویژگـی  نشـان دادن  برايهایی كه  نقشه .3
؛روند كار می به ها و مانند آن اجتماعیوضعیت  ،هاي فرهنگی و اقتصادي پیشرفت

بـه شـكلآینـد،   به چشم می گونه كه همانها و اشیا،  صحنه نشان دادنهایی كه براي  عكس .4
.روند كار می بهرنگی یا سیاه و سفید 

نمونه برايها دشوار است.  ها با واژه آن گفتنه كی است جزئیات نشان دادنها  رد شكلكارك .5
ولـی  ؛تـوان گفـت   مـی هـا   واژه باسختی  به را ها دهدو گروه از مشاه ةدو متغیر یا مقایس پیوند

بـه خواننـده انتقـال روشـنی  بـه ایج را ، نتـ درآینـد ل تصـویر  كاین اطالعات به ش كه هنگامی
د.نده می
دسـت دهنـد. بـه هـا   واژهدربـارة  تـري را   ه توصیف روشـن كروند  میار ك به هنگامیها  شكل

افـزایش خوانـایی نیـز  آن ردكاركـ سـومین  . هاي فنی اسـت  تحلیل داده ،ها شكلرد كاركدومین 
است. نوشتار كی

زیـرا ؛ها است آن كنارگذاشتن، بهتر از نیستروشن  ها ی كه كاركرد آنهای شكل داشتن نگه
 ایـن  بـا نـد.  نك هست برآورد مـی  كه  آنچهبیش از گان، همواره توان درك خوانندگان را نویسند

اي ویژه كمكو  با متن پیوندي مستقیم دارنده كشوند  نگه داشتههایی  بهتر است تنها شكل همه
هـا هاي زیـر بـراي كـاربرد بهتـر شـكل      ژگیوی ).Jordan 1971, 400-406(نند ك به خواننده می

شوند. سفارش می
،رونـد  كـار مـی   بهانتقال اطالعات  سازي آسانسازي و  ها براي روشن سادگی: هرچند شكل .1

همـان پوشـاندن هـا  لغـزش . ایـن  دهـد  هـا روي مـی   هایی در كاربرد آن لغزش نیز گاهی ولی
نبایـد يك شكل، كردن نگام درستهبنابراین  ؛است جزئیاتبا انبوهی از  نوشتار ماية دست

را ماية كليدي نوشـتار و دسـتاوردهاي آن   اندیشه و دروناهمیت  ی كه نیاز نیستند،جزئیاتبا 
روشن باشند.ساده و  باید ها شكلكه شدنی است،  از این رو، تاجایی دگرگون ساخت.
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ل داشـتهكشـ  ةشـمار  توصیفی همـراه  یل باید عنوانكهر ش ):رنوشتب( لكعنوان یا شرح ش .2
ه بـرايكـ باشـد   آنـی از  تر بزرگنباید  و ندكل باید ماهیت آن را توصیف كباشد. عنوان ش
یـا ها  ها، عبارت برنوشت .)Ulman and Gould 1959, 221-222( نیاز استفهم سریع آن 

ي. بـرا رونـد  یكـار مـ   بـه هـا   هستند كه در گزارش همراه شـكل  یكوتاه یفیتوص هاي هجمل
كـار را بـه  یفیتوصـ  يهـا  از برنوشت توان میها  اطالعات شكل یرتفس به خواننده در كمك

ی. برخـ شـود  گذاشته مـی آن نقطه  در پایان ،باشد كامل اي جمله یفیبرنوشت توص اگر. برد
دردارنـد.   یـاز ن ییشناسـا  يبـرا  عنـوانی هسـتند و تنهـا بـه     یحاز توضـ  نیاز یب یري،مواد تصو

 National( شود گذاشته نمیبرنوشت  در پایان ريیگد يعالمت سجاوند یانقطه  ،گونه ینا

Information Standards Organization 1995, 30-31.(
 Riordan, Steven( باشندمناسب  ةاندازو با  كافي شفاف ةانداز به باید ها شكل :باال یفیتك .3

and Pauley 1996, 205(؛
از هر فصـل ها آن گذاري هد، شروع شمارندر متن باشي بسیاري ها اگر شكل گذاري: شماره .4

دهـد و اهش میكها را  برخی شكلنشدن  گذاري  شمارهخطر  ،اركاست. این  بهتریا بخش 
هر فصـل آغازها از  شكل گذاريِ شماره اگرشود.  تر می ها آسان یا تغییر شماره ویرایشار ك

یـا فصـل   ةهر شماره دو بخش خواهد داشت كه بخش نخسـت، شـمار  ، انجام شود یا بخش
یونـد هـم پ  بـه  یـره ت یدو قسـمت بـا خطـ    یـن شكل خواهد بـود. ا  ةبخش و بخش دوم، شمار

)؛Turner 1965, 86-88( )1-6(مانند شكل  یابند یم

در یـد اسـتناد با  یـن اسـتناد شـود. ا   یروشـن   ها در متن به ها و جدول شكل همةبه  بایداستناد:  .5
 Jordan( بازنمایدو محتواي متن ها  محتواي شكل میانرا  پیوندترین  ه منطقیكباشد  جایی

 Ulman and(هـا را داشـته باشـد     هـا بایـد ایـن ویژگـی     به شـكل  محل استناد ).400 ,1971

Gould 1959, 220-221:(
از آن در مـتن بـرده نشـده یكـه نـام   شكلي. یایداز شكل ب پیشمحل  ترین يكدر نزد

كند. اگرنوجه ته آن و خواننده ممكن است ب گسلد میخواننده را  يفكر یانباشد، جر
خواهـد نگـاه خواننده در زمان مناسـب بـه آن    یاید،شكل پس از استناد به آن در متن ب
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را يیزچ چهو خواهد دانست كه  شود ینم گسستهاو  يفكر یان، جراین. افزون بر كرد
.وجو كند در شكل جست

كـهینا كننـده، دانسـتن   و خسـته  یچیدهپ یفك توصیانجام شود. پس از خواندن  سریع
یاربسـ  یرانـد، تـأث   بعـد نشـان داده شـده    ةدر شكل صـفح  یروشن بهساختار  ینا یاتجزئ
خواننـده كـه  هنگـامی انجـام گرفتـه اسـت.     یـر د یاراستناد به شكل بسـ  یرازدارد؛  یكم

.بپردازد نیزشكل  دیدنبه  تواند یاست كه م یزمان بهترین، خواند میرا  یحتوض
صـفحه ةشـمار  توان یبعد باشد، م ةاگر شكل در چند صفح. گیردانجام ها  آن ةبا شمار

.یایددر پرانتز ب یادرون متن  تواند می. استناد به شكل آورد یزرا ن

استناد ةشيو. 4-8
،1385 يحـرّ ( شـود  يك موضوع، استناد نامیـده مـی   ةدر زمین به آثار پیشینپدیدآور  1استناد

شوند به استنادهایی گفته می متنی درون. استناد ارندد متنی برونو  متنی درون ةگوناستنادها دو). 9
پـس  ،منبعدر این شیوه مشخصات كوتاهي از كه  دهند كه در درونِ متن به منبع دیگر استناد می

در جـایی شـده  اسـتناد  منـابع   متنـی نیـز   استنادهاي بـرون در . شود از نقل مطلب در متن نوشته می
در ).28 ،1385 يحرّ(شوند  متن آورده میپایان یا  ،یان فصلپایین صفحه، پامانند  ن،از متبیرون 

مـتن و جـاي آن در پایـان   پارسـا  در كار رفتـه  بهمتنی، فهرست منابع  این راهنما، استنادهاي برون
ها) است. اصلی (پیش از پیوست

، 3يكاگوشـ  نامـة  یوه، شـ 2يكـا آمر یشناسـ  انجمن روان نامة یوهشمانند گوناگونی  هاي  نامه شیوه
براي استناد شود میسفارش  .روند كار می براي استناد به 5»یانتراب« نامة یوهش و ،4ونكوور نامة یوهش

هاي به زبان متنی درون متنی و برون يها استناد. چند نمونه از كار رود به6ایران ةنام شیوه در پارسا،
براي ها در این جدول .اند دهآم 2-4و  1-4هاي  در جدولنامه  شیوهاین  ةبر پایفارسی و انگلیسی 

1 Citation 
2 American Psycology Association (APA) 
3 Chicago 
4 Vancouver 
5 Turabian 

در دسترس همگان است. imos.irandoc.ac.ir ینشان در نامه یوهش این6
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.شـود  دیـده مـی  متنی و سپس اسـتناد درون متنـی (درون پرانتـز)     هر مدرك، نخست استناد برون
پیشـگیري  . 1388زاده، حسـن.   كمال«متنی به يك كتاب با يك نویسنده  براي نمونه، استناد برون

متنی براي همین كتاب اد درونو استن» . تهران: نور دانش.هاي قلبی به زبان ساده و درمان بیماري
كتـاب و نام خانوادگی نویسنده و سال انتشـار   ،متنی استناد درون است.» )40، 1388زاده  كمال«(

) كه بدان استناد شده است.40(در اینجا صفحة  در بر داردكتاب را  اي از همچنین شمارة صفحه

ننامة ايرا شيوه. استناد به برخي مدارك فارسي در 1-4جدول 

نمونهمدرك

كتاب
نويسنده  با يك

. تهران: نور دانش.هاي قلبی به زبان ساده پیشگیري و درمان بیماري. 1388زاده، حسن.  كمال
)40، 1388زاده  (كمال

كتاب
نويسنده با دو

ــاه.   ــانی، محمدحســین، و محمدرضــا داورپن ــابی اطالعــات در   مفــاهیم و روش. 1381دی هــاي بازی
. مشهد: دانشگاه فردوسی، مؤسسة چاپ و انتشارات.اي ایران هاي رایانه هاي كتابخانه نظام

)56، 1381(دیانی و داورپناه 

كتاب
نويسنده  با سه

. تهـران: سـازمانهـاي ایـران   مـوزه . 1372صارمی، كتايون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. 
میراث فرهنگی كشور.
)78، 1372(صارمی، رفیعی، و امانی 

تابك
سه نويسنده با بيش از

فـر، و احمـد نمـایی. حسـن سـلطانی    اكبري، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشـی طوسـی،  
هـاي . مشهد: بنیـاد پـژوهش  فرهنگ اصطالحات علوم و تمدن اسالمی: انگلیسی ـ فارسی . 1372

آستان قدس رضوي.
)77، 1372(اكبري و دیگران 

كتاب
با مترجم، ويراستار،

دآورندهيا گر

. تهران: نشر گفتار.1379. ترجمة گیتی خوشدل. آدمیت. 1978بوسكاليا، لئو. 
)90، 1978(بوسكاليا 

یا
. تهران: نشر گفتار.1978. نوشتة لئو بوسكاليا. آدمیت. 1379خوشدل، گیتی، مترجم. 

)90، 1379(خوشدل 

كتاب با
نويسندة سازماني

ضـوابط طراحـی   . 1380تـر امـور فنـی و تـدوین معیارهـا.      ریزي كشور. دف سازمان مدیریت و برنامه
ریزي كشور، معاونت امـور پشـتیبانی، مركـز . تهران: سازمان مدیریت و برنامهفضاي سبز شهري

مدارك علمی و انتشارات.
)34، 1380ریزي كشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها  (سازمان مدیریت و برنامه

فصلي از
يك كتاب

ــوروزي چــاكل ــا. ن ــانی . «1384ی، عبدالرض ــاتی و جه ــة اطالع ــدن. جامع ــاالت در » ش مجموعــة مق
العابـدینی،  ويراسـتة محسـن حـاجی زیـن    رسـانی ایـران،    انجمن كتابـداري و اطـالع   هاي همایش

تهران: كتابخانة ملی جمهوري اسالمی ایران.. 121-153
)140، 1384(نوروزي چاكلي 
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نمونهمدرك

 كتاب
الكترونيك

. تهران: مركز اطالعات و1380. ترجمة مهري صدیقی. انتخاب منابع اطالعاتیتا.  ، جیل. بیالمبرت
مدارك علمی ایران.

www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm.http://  
تا.) (المبرت بی

یا
طالعـات وحسـین قاسـمی. تهـران: مركـز ا     . ويراسـتة علـی  نشر الكترونيكـی . 1382بابایی، محمود. 

.9/5/1385مدارك علمی ایران. دسترسی در 
.http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm  

)1382(بابایی 

مقاله
نويسنده با يك

ــی ــدي بن ــازنین. اس ــدنی. «1383، ن ــة م ــار جامع ــا رفت ــاط آن ب ــان و ارتب ــاركتي معلم ــدیریت مش م
.96-65): 2( 34یتی شناسی و علوم ترب مجلة روان» آموزان. دانش

)1383اسدي  (بنی

مقاله
با دو نويسنده

مجلــة» هــا. هــا و چــالش اســتناد در آثــار علمــی: چالــه. «1383بــداغی.  حــري، عبــاس، و اعظــم شــاه
.96-65): 2( 34شناسی و علوم تربیتی  روان

)1383بداغی  (حري و شاه

  مقاله
 نويسنده با سه

یسندهنو نام نویسندگان مانند كتاب با سه 

  مقاله
 سه نويسنده با بيش از

نام نویسندگان مانند كتاب با بیش از سه نویسنده

مقالة
ترجمه شده

علـوم  . 1384ترجمـة محمدرضـا سـلیمانی.    » كتابداران در عصر دانش.. «2004ماترسكا، كاتارزينا. 
.98-87): 4و  3( 20 رسانی اطالع
)2004(ماترسكا 

یا
. 2004نوشتة كاتارزينـا ماترسـكا.   » كتابداران در عصر دانش.. «1384سلیمانی، محمدرضا، مترجم. 

.98-87): 4و  3( 20 رسانی علوم اطالع
)1384(سلیمانی 

مقالة
كنفرانس

بر بلـوغ آزمایشـگاهی، از سـر     DEHPتأثیر . «1384دالمن، اعظم، حسین ایمانی، و حوریه سپهري. 
شـده در چهـاردهمین كنفـرانس پوسـتر ارائـه   .»هاي نابالغ مـوش  گیري میوز، و تكوين اووسایت

شناسی، گیالن. سراسري زیست
)1384(دالمن، ایمانی، و سپهري 

هاي مقالة نشريه
الكترونيك

اي و افزارهـاي كتابخانـه    هـاي بازیـابی اطالعـات بهینـه در نـرم      طراحی سیسـتم . «1379گزنی، علی. 
. 3/7/1385). دسترســــی در دي 10( 2-1، ش. 16 رســــانی علــــوم اطــــالع» رســــانی. اطــــالع

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm.  
)1379(گزنی 

هاي مجله
چاپي

.6فروردین: بر،  لی« كتابداري موسیقی.. «1384قاسمی، فاطمه. 
)1384(قاسمی 
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هاي مجله
الكترونيك

مجلـة الكترونيـك پژوهشـگاه    » ترونيـك. متادیتـا در محـیط آمـوزش الك   .« 1385عاصمی، عاصـفه.  
. 3/7/1385). دسترســـــــــی در 1( 6 اطالعـــــــــات و مـــــــــدارك علمـــــــــی ایـــــــــران

http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs.  .  
)1385(عاصمی 

هاي روزنامه
چاپي

مرداد. 30، همشهري» البالغه. آورد بعثت در نهج محمد (ص) از زبان علی (ع): ره. «1385سلوكي، آذر. 
)1385(سلوكي 

هاي روزنامه
الكترونيك

در سـی دستر .1385مهر،  9، هشمهري آنالین» آغاز تبدیل دارالفنون به موزه.. «1385سبزعلیان، مرضیه. 
11/7/1385. http://www.hamshahri.org/News/?id=5608.  

)1385(سبزعلیان 

نامة
شخصي

الـوزراء قـائم مقـام فراهـانی دربـارة       اي سیاسـی و تـاریخی سـید   ه نامه. 1358مقام فراهانی، ابوالقاسم.  قائم
. بـه كوشـش جهـانگیر قـائمی. تهـران:ق1243االول  معاهدة تركمانچاي و غرامات آن، دهة اول ربیع

دانشگاه تهران.
)23، 1358مقام فراهانی  (قائم

اي مجموعه
ها از نامه

م و به جوانان خارج از كشور شامل اطالعاتی علمی باران: چند نامه به پسر قطره. 1377اسماعیلی، محمد. 
تهران: كتاب زمان.....  دربارة نفت و

)45، 1377(اسماعیلی 

هاي مصاحبه
منتشرشده

سازان جهان به انضمام مصـاحبه   مصاحبه با تاریخ. مصاحبه با جولیو آندره اوتی در 1362فاالچی، اوریانا. 
.51-24یمان. تهران: جاویدان. . ترجمة مجید بیدار نربا پادشاه ایران

)43، 1362(فاالچی 

هاي مصاحبه
منتشرنشده

اي منتشرنشده با ماكسيم رودنسون: دربارة انتگریسم اسالمی. دسترسی تا. مصاحبه آشكار، ژیلبر. بی
.www.peykarandeesh.org. 3/2/1385در 

تا.) (آشكار بی

ها نامه پايان
ها و رساله

نامة كارشناسي ارشـد، پایان» بررسی مهریه، حدود و احكام آن در فقه امامیه.. «1380فالحی، داود. 
دانشگاه قم.

)1380(فالحی 

مدارك پيوسته
با نويسندة مشخص

.18/7/1385اي بر دیابت. دسترسی در  . مقدمه1384پازكي، زهرا. 
http://www.bpums.com/bimariha/diabet/diabet.htm.  

)1384(پازكي 

مدارك پيوسته
با نويسندة نامشخص

. 3/7/1385هـاي آموزشـی انجمـن. دسترسـی در      ها و كارگاه . دوره1385انجمن روانشناسی ایران. 
http://www.iranpa.org/page.asp?T_pages=43  .  

)1385(انجمن روانشناسی ایران 
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ايران  نامة شيوهارك انگليسي در . استناد به برخي مد2-4جدول 

نمونهمدرك

كتاب
نويسنده  با يك

Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ. Press of England. 
(Gasper 1999) 

كتاب
با دو نويسنده

Unwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland. Boston: Strong Hope 
Press. 

(Unwin and Galway 1984) 

كتاب
نويسنده  با سه

Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charles A. Snowe. 1987. Astrology for the 
Beginning Meteorologist. Chicago: Dark Weather and Clere. 

(Merk, Fogg, and Snowe 1987)

كتاب
سه نويسنده با بيش از

Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal, eds. 
1996. Women and Mental Health. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press. 

(Sechzer et al. 1996)

كتاب
با مترجم، ويراستار، 

يا گردآورنده

Tzu, Sun. 6th century BC. The Art of War. Translated by Samuel B. Grifith. 1963. 
London: Oxford Univ. Press. 

(Tzu 6th century BC)

یا
Grifith, Samuel B, trans. 1963. The Art of War. By Sun Tzu. 6th century BC. London: 

Oxford Univ. Press. 
(Grifith 1963)

كتاب با
نويسندة سازماني

British Standards Institute. 1985. Specification for Abbreviation of Title Words and 
Titles of Publication. Linford Woods, Milton Keynes, Uk.: British Standards 
Institute. 

(British Standards Institute 1985)

فصلي از
يك كتاب

Phibbs, Brendan. 1987. “Herrlisheim: Diary of a Battle.” In The other Side of Time: A 
combat surgeon in World War II, 117-163. Boston: Little, Brown. 

(Phibbs 1987) 

كتاب
الكترونيك

Sirosh, J., Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. “Self-Organization of Orientation 
Maps, Lateral Connections, and Dynamic Receptive Fields in the Primary Visual 
Cortex.” In Lateral interactions in the cortex: Structure and function, ed. J. Sirosh, 
R. Miikkulainen, and Y. Choe. Austin, TX: UTCS Neural Networks Research 
Group. Accessed August 27, 2001. http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-
pubs/htmlbook96/. 

(Sirosh and Bednar 1996) 

یا
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders’ constitution. Chicago: 

Univ. of Chicago Press. Accessed August 27, 2001. Also available online at 
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/and as a CD-ROM.  

(Kurland and Lerner 1987) 

مقاله
نويسنده با يك

Tweddle, Sally. 1998. “Towards Criteria for Evaluating Website.” British Journal of 
Educational Technology 29 (3): 267-270. 

(Tweddle 1998) 

مقاله
با دو نويسنده

Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999.” Reevaluation of the Fundamental Dose-
Respones Relationship.” BioScience 49:752-32. doi:10.2307/1313596. 

(Calabrese and Baldwin 1999) 
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مقاله
نویسنده نام نویسندگان مانند كتاب با سه با سه نويسنده

  مقاله
سندهنام نویسندگان مانند كتاب با بیش از سه نوی  سه نويسنده با بيش از

مقالة
ترجمه شده

Author. Date. “Article Title.” Translated by So-and-So. Journal Title…
(Author Date) 

مقالة
كنفرانس

Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. “Phylogeography of Phlox 
Pilosa Subsp.” Ozarkana. Poster presented at the 16th International Botanical 
Congress, St. Louis. 

(Ferguson and Schaal 1999) 

مقالة نشريات
الكترونيك

Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 2002. 
“Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after 
Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/ Progestin 
Replacement Study (HERS) Trial.” Journal of the American Medical Association 
287, no. 5 (February 6). Accessed January 7, 2002. http://jama.ama-
assn.org/issues/v287n5/rfull/ joc10108.html#aainfo. 

(Hlatky et al. 2002)

هاي مجله
چاپي

Lacey, Stephen. 2000. The new German Style. Horticulture (March):44. 
(Lacey 2000)

هاي مجله
الكترونيك

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with James 
Rosen. Time. Accessed January 7, 2002. 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443 ,00.html. 

(Reaves 2001)

هاي روزنامه
چاپي

Royko, Mike. 1992. “Next Time, Dan, Take Aim at Arnold.” Chicago Tribune, 
September 23. 

(Royko 1992)

هاي روزنامه
الكترونيك

Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. “Scars Still Raw, Bush clashes with 
McCain.” New York Times, March 25, 2001, Accessed January 2, 2002. 
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html.  

(Mitchell and Bruni 2001)

نامة
شخصي

Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891. Ed. Worthington 
Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin. 

(Adams 1930) 

اي مجموعه
ها از نامه

Chill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The Churchill-Eisenhower 
Correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G. Boyle. Chapel Hill: Univ. of North 
Carolina Press. 

(Chill and Eisenhower 1990) 

هاي مصاحبه
منتشرشده

Bellor, Raymond. 1979. Alternation, Segmentation, Hypnosis: Interview with 
Raymond Bellour. By Janet Bergstrom. Camera Obscura (3-4): 89-94. 

(Bellor 1979)

هاي مصاحبه
منتشرنشده

Hunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz. Tape recording. May 16. 
Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg. 

(Hunt 1976)

ها نامه پايان
ها و رساله

Schwarz, G. J. 2000. “Multi-Wavelength Analyses of Classical Carbon-Oxygen 

Novae.” PhD diss., Arizona State Univ. 
(Schwarz 2000) 
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نمونهمدرك

مدارك پيوسته
با نويسندة مشخص

Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston Public Library Strategic 
Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach. Evanston Public Library. Accessed July 
18, 2002. http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html. 

(Evanston Public Library Board of Trustees 2000)

مدارك پيوسته
با نويسندة نامشخص

Federation of American Scientists. 2000. “Resolution Comparison: Reading License 
Plates and Headlines .Accessed July 18, 2000. 
http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm.  

(Federation of American Scientists 2000)
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.مشهد فردوسی
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International Organization for Standards (ISO). 1985. ISO 6357. Documentation: Spine Titles on 
Books and other Publications. Switzerland: ISO. 
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