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 مقدمه

  :2كرد يمتقس هدست چهار در توان يرا م 1پارساگوناگون  يها بخش و عناصر ها، يژگيو
  ؛يظاهر هاي ژگييو .1
  ساختار؛ .2
  طراحي؛ .3
  .ينگارش جزئيات .4

اسـت.   هدست چهار يننگارش پارسا در ا چگونگي يرندةگدر بر ، آيد مي راهنما ينا آنچه در
 ينبنـابرا  ؛نويسـند  مـي  يهستند كه پارسا را به زبان فارسـ  يانيراهنما، دانشجو ينا يمخاطبان اصل

را  آنكـه   يانيدانشجو يبرا يزن ييو رهنمودهاها  يهتوص ولي ؛است يزبان فارس برايراهنما  ينا
  است. آمده جداگانه يها بخش، در نويسند مي ... و فرانسه يسي،انگل ي،همچون عرب ييها زبانبه 

 

                                                                                                                         

  نامه/ رساله است. نوشت پايان پارسا كوته 1
از انتشارات پژوهشگاه علوم و فنـاوري اطالعـات   » هاي علمي و فني راهنماي نگارش گزارش«اين راهنما بر پاية  2

  فت اجازه نگاشته شده است.) با دريا1393ايران (



  

 

  هاي ظاهري ويژگي. 1

  پارسا ةانداز. 1-1
 سـه و نـيم    وبيسـت  نـيم در    و شـانزده  (پـس از بـرش)    آن ةانداز و بايد در قطع وزيري پارسا

هاي پارسـا پـيش از بـرش، هفـده در بيسـت و چهـار و نـيم         بنابراين اندازة صفحه .باشدمتر  نتيسا
هـاي   ها يا جـدول  كه پارسا داراي شكلهايي  رشتهدر  .)2-3(نگاه كنيد به بخش  متر است سانتي

  افزايش داد. 1تا اندازة آچهار توان اين اندازه را ، ميبزرگ است

  جنس جلد. 1-2
   .باشد گالسهمقواي است از  بهتر پارسا جلد

  رنگ جلد. 1-3
و  ارشـد  هاي آبي بـراي كارشناسـي   رنگ كاربرد ولي ،است 2ها مؤسسه باانتخاب رنگ جلد 

  شود. پيشنهاد مي دكتريسبز براي 

  جنس كاغذ. 1-4
اي باشد كه با  گونه مرغوب باشد. جنس كاغذ بايد به و كاغذ گزارش بايد سفيد، بدون اسيد

از يك جنس بايد  ي گزارشها صفحه ةهم .دشون رو ديده ةصفح در ،پشت ةفح، صرو چاپ دو
  باشند.

                                                                                                                         

1 A4 

 دانشـجويان  تحصـيل محـل   فنـاوري  يـا  پژوهشـي  عـالي، مؤسسة آموزش  يادانشگاه، پژوهشگاه  تواند ميؤسسه م 2
  باشد. تكميلي تحصيالت
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  كيفيت چاپ. 1-5
ويـژه   هـا و بـه   اي كـه نوشـته   گونـه  بـه  ،شـود  چـاپ يفيـت خـوب   كگزارش بايد پررنگ و بـا  

  .دنباشها روشن  شكل و ها، نمودارها، تصويرها جدول

  چاپ ةشيو. 1-6
، چـاپ دو  دشـو ن رو ديده ةصفح در ،پشت ة، صفحور با چاپ دو وكاغذ مرغوب باشد اگر 

جـاي   (بـه  ديجيتـال يـا   ليـزري  چـاپگر بـا   پارسا تكراري هاي شود نسخه ميپيشنهاد  رو بهتر است.
  دستگاه كپي) تهيه شوند.



  

 

  ساختار. 2

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

  جلد؛ .1
  ؛ينبخش آغاز .2
  ؛يمتن اصل .3
  .يانيبخش پا .4

نيـز   جـدول  ايـن  هـاي  سـرنويس  .اند آمده ها بخش در ستونِ، 1-2ين چهار بخش در جدول ا
  د:نده براي هر بخش نشان مي را هاي زير ويژگي

  عناصر؛ .1
  ؛ها آنبودن  يارياخت يا يضرور .2
  شرح؛ ياهدف  .3
  اجزا. .4

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

ش
بخ

ها 
 

ره
شما

  

 عناصر

ري
رو
ض

ري 
ختيا

ا
 

 اجزا شرح/ هدف

لد
ج

  

   عطف  1

 پذيري مشاهده
 در پارسا
 قفسه

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

ها 
 

ره
شما

  

 عناصر

ري
رو
ض

ري 
ختيا

ا
 

 اجزا شرح/ هدف

لد
ج

 

     جلد روي  2

 داري نگه
 و ها صفحه

 نشان دادن
 اطالعات

 دربارة اصلي
 پارسا

 نشان مؤسسه 

 نام مؤسسه 

 پژوهشكده نام دانشكده / 

 تحصيلي رشتة 

 اگر باشد تحصيلي گرايش)(. 

 ) ــانمقطــع ــة پاي ــالة/ ارشــد كارشناســي نام  رس
 )يدكتر

 عنوان پارسا 

 آموخته دانش ينام و نام خانوادگ 

 استاد(ان) راهنما ينام و نام خانوادگ 

 استاد(ان) مشاور ينام و نام خانوادگ 

  دفاع خورشيديماه و سال 

3  
  جلد پشت

     )انگليسي زبان به(

 بهتر اشاعة
 اطالعات

 در پارسا
  جهان

  مؤسسهنشان 

 نام مؤسسه 

 نام دانشكده/ پژوهشكده 

 تحصيلي رشتة 

 (اگر باشد.) تحصيلي گرايش 

 ) ــانمقطــع ــة پاي ــالة/ ارشــد كارشناســي نام  رس
 )يدكتر

 عنوان پارسا 

 آموخته دانش ينام و نام خانوادگ 

 (ان) راهنمااستاد خانوادگي نام و نام 

 (ان) مشاوراستاد خانوادگي نام و نام 

  دفاع ميالديماه و سال  
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ش
بخ

ها 
 

ره
شما

  

 عناصر

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 توصيفي
 شناختي كتاب
 پارسا

 نشان مؤسسه 

 هنام مؤسس  
 نام دانشكده/ پژوهشكده 

 تحصيلي رشتة 

 (اگر باشد.) تحصيلي گرايش 

 ) ــانمقطــع ــة پاي ــالة/ ارشــد كارشناســي نام  رس
 )يدكتر

 ساعنوان پار 

 آموخته دانش ينام و نام خانوادگ 

 (ان) راهنمااستاد خانوادگي نام و نام 

 (ان) مشاوراستاد خانوادگي نام و نام 

  دفاع خورشيديماه و سال 

6  
 و اصالت برگ

  اثر مالكيت
  

 اصالت تأييد
 و پارسا
 كردن  روشن
 آن حقوق

 پارسا محتواي درستياصالت و  گواهي 

  پارسا يمادو  معنويدارندگان حقوق 

  پارسا محتواياستفاده از  چگونگيامكان و 

 آموخته دانش شخصيو  سازماني رايانامة 

7  
 هيئت تأييد برگ
/ داوران
دفاع جلسة صورت

  

 محتواي تأييد
 و پژوهش

 تصميم ارائة
 دربارة داوران
 درجة يا نمره
 پارسا

 اطالعات پارسا 

 آموخته دانش ينام و نام خانوادگ 

 عدفا خورشيدي تاريخ 

  /ارزيابي درجةنمره 

  رايانامـة و  علمـي  درجـة  ي،نام و نام خـانوادگ 
 داوران  هيئت اعضاي سازماني

 داوران يئته اعضاي امضاي 

 نماينـدة  امضـاي سمت و  ي،نام و نام خانوادگ 
 مؤسسه
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ش
بخ

ها 
 

ره
شما

  

 عناصر

ري
رو
ض

ري 
ختيا

ا
 

 اجزا شرح/ هدف

شن
بخ

 
ين

غاز
آ

 

 آموخته دانش اختياردر  -   تقديم صفحة  8

9  
 صفحة

 سپاسگزاري
  -  هآموخت دانش اختياردر 

   چكيده 10

 ارائة
 از اي خالصه
 پارسا

 مقدمه 

 هدف 

 (مواد) روش 

 ها يافته 

 نتايج 

     ها كليدواژه 11

 به اشاره
 ترين مهم

 در ها موضوع
  پژوهش

  كليدواژهسه تا هفت 

   ها نوشته فهرست 12

 دسترسي
 به آسان

 محتواي
 پژوهش

 فرعيو  اصلي يها عنوان 

 ها صفحه ةشمار 

13 

 ،1اه نشانه فهرست
 و 2نمادها
 3ها نوشت كوته

 و ها سرنام(
 اگر ها سرواژه
 .)باشند

  

 راهنمايي
 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 ي ــاه Abbreviations يســيواژه در زب ــاواژه  يــك ةشــد و كوت ــارت اســت.  ي عب
  واژه هستند. اين برايها  ه برابرنهاد يگرد يزن» آغازه«و » نبشت كوته« يا» نوشت كوته«
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ش
بخ

ها 
 

ره
شما

  

 عناصر

ري
رو
ض

ري 
ختيا

ا
 

 اجزا شرح/ هدف

شن
بخ

 
ين

غاز
آ

 

14 
 ها جدول فهرست

 .)باشد اگر(
  

 آسان جايابي
 در ها جدول
 اصلي متن

 ها عنوان جدول 

 ها صفحه ارةشم 

15 
 ها شكل فهرست

 .)باشد اگر(
  

 آسان جايابي
 در ها شكل
 اصلي متن

 ها ها و عكس نقشه تصويرها،ها،  عنوان شكل 

 ها صفحه شمارة 

16 
 نمودارها فهرست

 .)باشد اگر(
  

 آسان جايابي
 در نمودارها

 اصلي متن

 عنوان نمودارها 

 ها صفحه شمارة 

17 
 ها پيوست فهرست

 .)باشد اگر(
  

 آسان جايابي
 ها پيوست

  ها پيوستعنوان 

 ها صفحه شمارة 

تن
م

 
لي

اص
 

   پارسا هاي فصل 17

 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

 ياطالعات منابع فارس  
 انگليسي منابع اطالعات 

20 
   ها پيوست

 .)باشد اگر(
  

 اطالعات ارائة
 كه اي افزوده

 بهتر درك به
 كمك پارسا
 .كند مي

  ها پيوستعنوان 

 ها صفحه شمارة 
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ش
بخ

ها 
 

ره
شما

  

 عناصر

ري
رو
ض

ري 
ختيا

ا
 

 اجزا شرح/ هدف

ش
بخ

 
ني

پايا
 

     توصيفي نامة واژه 21

 توصيف
 و ها واژه

 اصطالحات
 در ناآشنا
  پارسا

  

22 
 به فارسي نامة واژه

     انگليسي

 هاي واژه ارائة
 يسيانگل
 رفته كار به

 نگارش براي
 و پارسا

 هاي برابرنهاده
 ها آن فارسي

 ترتيب به
 فارسي الفباي

 فارسي الفباي يبترت به فارسي هاي واژه 

 فارسي هاي واژه انگليسي هاي برابرنهاده  

23 
 انگليسي نامة واژه
     فارسي به

 هاي واژه ارائة
 انگليسي

 رفته كار به
 نگارش براي
 و پارسا

 هاي دهبرابرنها
 ها آن فارسي

 يبترت به
 الفباي

  انگليسي

 انگليسي الفباي يبترت به انگليسي هاي واژه 

 انگليسي هاي واژه فارسي هاي برابرنهاده  
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24 
 هاي مقاله فهرست
 پارسا از برگرفته

  

 ارائة
 دادهاي برون
 پارسا ديگر

ــات  ــاباطالع ــناختي كت ــه ش ــايي مقال ــه از  ه ك
 اند. گاشته شدهپارسا ن هاي يافته

 2 1كارنامك 25

 ارائة
 از اي خالصه
 نامة زندگي
 علمي
 آموخته دانش

 آموخته دانش ينام و نام خانوادگ 

  به باال ديپلماز  تحصيليمدارك 

 مقطع 

 رشته 

 مؤسسه 

  دريافتسال 

 پژوهشيو  علمي هاي مندي هعالق 

26 

 يئته تأييد برگ
  داوران

 جلسة صورت يا
  دفاع

 )يانگليس زبان به(

  

 محتواي تأييد
 و پژوهش
 تصميم
 دربارة داوران
 درجة يا نمره
 پارسا

 اطالعات پارسا 

 آموخته دانش ينام و نام خانوادگ 

 دفاع ميالدي تاريخ 

  /ارزيابي درجةنمره 

  رايانامـة و  علمـي  درجـة  ي،نام و نام خـانوادگ 
 داوران يئته اعضاي سازماني

 داوران يئته اعضاي امضاي 

 نماينـدة  امضـاي سمت و  ي،نام و نام خانوادگ 
 مؤسسه

                                                                                                                         

1 Biographic resume 
  است. ضروري دكتري ةدور ياندانشجو يبخش برا ينا 2
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27 
  چكيده

    )انگليسي زبان به(

 بهتر اشاعة
 اطالعات

 در پارسا
 جهان

 مقدمه 

 هدف 

 (مواد) روش  
 ها يافته 

 نتايج 

28 
  ها كليدواژه

     )انگليسي زبان به(

 بهتر اشاعة
 اطالعات

 در پارسا
  جهان

   كليدواژهسه تا هفت 

29 
  عنوان صفحة

 )انگليسي زبان به(
   

 بهتر اشاعة
 اطالعات

 در پارسا
 جهان

 نشان مؤسسه 

 نام مؤسسه 

 نام دانشكده/ پژوهشكده 

  تحصيلي رشتةنام 

 (اگر باشد.) تحصيلي گرايش 

 ) ــانمقطــع ــة پاي ــالة/ ارشــد كارشناســي نام  رس
 )يدكتر

 عنوان پارسا 

 آموخته دانش ينام و نام خانوادگ 

 (ان) راهنمااستاد خانوادگي نام و نام 

 (ان) مشاوراستاد خانوادگي نام و نام 

  دفاع ميالديماه و سال 
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  . عناصر پارسا2-2

  عطف. 2-2-1
 گزارش صـحافي  كجزء از جلد يك گزارش، عطف آن است. عطف، بخشي از ي نخستين

ه روي كـ . اطالعـاتي  پوشـاند  ميشده را   دوخته، منگنه يا چسبانده هم به هاي صفحهه كشده است  
ند ك مي كمكها  در قفسه آن تر آسانبه خواننده در بازشناسي و بازيابي  ،آيد ميعطف گزارش 

)International Organization for Standards 1985نـام   و نـام  ،پارسا عنواند باي عطف ). در
  د.نشو نوشته دفاع از پارسا ماه و سال و آموخته دانش خانوادگي

 در عنـوان  يفيـت چـاپِ  ك. آيـد  يمـ ه در عطـف  كعنصري است  نخستينعنوان اصلي پارسا، 
هـا يـا در    آساني خوانده شـود و تشـخيص گـزارش را در قفسـه     ه بهكاي باشد  گونه عطف بايد به

فاصـله   از پـايين عطـف   متـر  سانتيدو عطف بايد هاي روي  نوشتهسازد.  شدني ،هاي نامنظم دسته
تابخانـه) در آنجـا   كبازيابي  ةارخود را (مانند شم ةويژها بتوانند اطالعات  تابخانهكتا داشته باشند 

 ،عطف بـه هـر دليـل    در عنوان نوشتنعنوان در عطف نگنجد يا  كه هنگامي. بچسبانندبنويسند يا 
جلد  ةشد  صحافي ةي لبكشود. اين عنوان نزدي مي نوشته كنارهعنوان در  ،جاي آن باشد، بهن شدني

عطـف باشـد. عنـوان در     در عنوان انندمبايد  كنارهعنوان در  نوشتن ةگيرد. محتوا و شيو قرار مي
تواند روي جلد پاياني  مي ولي ؛بيايدبهتر است از باال به پايين و سمت راست جلد آغازين  كناره

نـد  ك مـي  آسـان شـده را    بنـدي  قفسـه  هـاي  گـزارش وجـو بـراي    . چنين عنـواني، جسـت  باشدهم 
)International Organization for Standards 1895.( بلنــد را كــه در عطــف هــاي  عنــوان

 1-2عطف در شكل  ةنمون توان خالصه كرد يا تنها بخش نخست آنها را نوشت. گنجند، مي نمي
    .آمده است
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  پارساعطف  ةنمون .1-2شكل 
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  روي جلد به زبان فارسي. 2-2-2
 هستند يرز يبترت بهآن  ييناز باال تا پا 2زر بي 1پررنگ قلم با يجلد به زبان فارس يرواجزاي 

هاي سـمت چـپ مـتن اصـلي اسـت       هاي صفحه وي جلد مانند حاشيههاي ر . حاشيه)2-2كل (ش
). فاصلة ميـان اجـزاي روي جلـد بسـته بـه انـدازة       2-3ها در بند  بندي صفحه (نگاه كنيد به حاشيه

ها را نيـز از   توان اندازة قلم اي باشد كه در يك صفحه جا بگيرند. از اين رو مي گونه بهها بايد  آن
  در اينجا آمده است، كاهش داد. آنچه

  )؛متر يسانتا پهناي دو نشان مؤسسه (ب .1
  )؛11 ةاندازبا نام مؤسسه ( .2
 )؛10 ةاندازبا پژوهشكده ( يانام دانشكده  .3

  )؛10 ةاندازبا ( ...» يش... گرا ةرشت يدكتر ةرسال يا ارشد يكارشناس نامة يانپا«نوشتة  .4
  )؛20 ةاندازبا ( عنوان پارسا .5
 )؛10 ةاندازبا ( »نگارش«واژة  .6

  )؛12 ةاندازبا ( آموخته دانش ينام و نام خانوادگ .7
  )؛10 ةاندازبا ( »راهنمااستادان / استاد«نوشتة  .8
  )؛12 ةاندازبا ( راهنمااستادان / استادو نام خانوادگي نام  .9

  )؛10 ةاندازبا ( »مشاوراستادان / استاد«نوشتة  .10
  )؛12 ةندازابا ( مشاور استادان/ استادو نام خانوادگي نام  .11
 ).10 ةاندازبا  از پارسا آميز يتاه و سال دفاع موفق(م ماه و سال .12

  پشت جلد به زبان انگليسي. 2-2-3
رو    ايـن  روي جلد به زبان فارسـي باشـد. از   همانندبايد است، به زبان انگليسي كه پشت جلد 

 ؛يكـديگر هسـتند   ندمانعنوان (به زبان انگليسي)  ةاطالعات روي جلد (به زبان انگليسي) و صفح
  ).3-2رود (شكل  ميكار  زر به بيجاي  به 3»تايمز نيو رومن«پشت جلد قلم  ولي در

                                                                                                                         

1 Bold 
2 B Zar 
3 Times New Roman 
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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
نخسـتين   در اونام  نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براي هر نوشته و كاري است، از آنجايي كه

پشت ايـن صـفحه سـفيد     .كار نرود بهن ئيكادر و تزآيد. بهتر است در اين صفحه  مي ساپاربرگ 
  شود. گذاشته مي

  عنوان (به زبان فارسي) ةصفح. 2-2-5
 نخسـتين  ،عنـوان  از آنجـايي كـه  نـد.  ك آن را بيـان مـي   ه موضوعِكعنوان پارسا عبارتي است 

ه كـ گيـرد  در بر بايد هرآنچه را ، خوانند ان ميوجوگر جستبيشتر ه كبخش از هر گزارش است 
وتـاه باشـد   كنبايـد  ، عنـوان هميشـه   از ايـن رو اسـت.   نيـاز  پارسـا از  درسـت توصـيفي   ةبراي ارائ

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

Standards 1986ارجـاع بـه    ،سـازي  نمايـه  ،نويسـي  فهرسـت  ،نويسـي  يدهكويژه در چ ). عنوان به
 هــاي عنــوان، ي آن اهميــت دارد. واژهاســاختن خواننــدگان از محتــو نيــز بــراي آگــاه و گــزارش

زبان  كبه ي بايدعنوان  ةروي جلد و صفح .ندنك موضوع گزارش را تعريف و آن را محدود مي
 شينپيهاي  را از پژوهش پارساه كرا برگزيند  هايي واژهعنوان  برايبايد  پديدآور. باشندل كو ش

   ).National Information Standards Organization 1995ند (نكلي جدا كبا همان موضوع 
ولـي اگـر    ؛خودداري شـود  از نوشتن فرمول در عنوان گزارش شدني است، بايد كه جايي تا

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

كار خواننـدگان را   ،است. اين صفحه پارسابراي  يكتاهويتي  ساختعنوان،  ةكاركرد صفح
   .)4-2(شكل  يكديگر هستند همانندعنوان  ةصفح روي جلد و اطالعاتكند.  مي آسان
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  به زبان فارسي پارساعنوان  ةصفح ةنمون .4-2شكل 
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  اثر و مالكيت اصالتبرگ . 2-2-6
كار و پژوهش خود او است  دستاوردكه پارسا،  دهد يم يگواه آموخته دانش، برگ يندر ا

 يـن از ا يا . نمونـه اسـت  يشـدن  يو يلمحـل تحصـ   مؤسسة ةاجاز با تنها گونه استفاده از آن هرو 
 يهـا  نوشـته  يـد با 1دار يـرخط ز يهـا  نوشـته  يجا برگ به يندر 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 عنـوان    ايـن بـ  قرار گيـرد.   پارسا و در متن اصليِ شود 2اين صفحه بايد اسكن

 آيد. مي

  دفاع (به زبان فارسي) ةجلس صورت/ هيئت داورانتأييد برگ . 2-2-7
و  دانشـجو  پايـان تحصـيل  دفـاع، مجـوزي بـراي     ةجلسـ  صـورت هيئـت داوران/  تأييـد  برگ 

 ةجـز نماينـد   سازماني براي اعضـاي هيئـت داوران (بـه   رايانامة  نوشتن است. آموختگي وي دانش
اصـل ايـن    اسـت.  يالزامـ  ة دفـاع جلس صورتهيئت داوران/  در برگ تأييدتحصيالت تكميلي) 

بـرگ تأييـد   اي از  ، نمونه6-2قرار گيرد. در شكل  پارسا و در متن اصليِ شودصفحه بايد اسكن 
  پشت اين صفحه سفيد است. است. آمدهدفاع  ةجلس صورت/ هيئت داوران

                                                                                                                         

1 Underline 
2 Scan 
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  )رساله يا( نامه پايان مالكيت و اصالت

 دانشـگاه  ادبيـات  دانشـكدة  فارسـي  ادبيـات  و زبان رشتة )دكتري يا( ارشد كارشناسيآموختة  دانش تهراني رضا جانب ينا
 و گـواهي  شـريف  اميـر  دكتـر  راهنمـايي  با و رساله هنام پايان نگارش راهنماي عنوان با )رساله يا( نامه پايان پديدآور ايران
 مصـاديق « همچنـين  و »پژوهشـي  تخلفـات  بررسـي  نحوة ستورالعملد« جمله از مقررات، و قوانين پاية بر كه كنم مي تعهد

  ):1393 اسفند 25( فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مصوب »پژوهشي تخلفات
 ؛و اصالت برخوردار است درستيآن از  محتوايو  جانب دستاورد پژوهش اين )رساله يا( نامه پايان ينا  
  و ام كـرده  رعايـت  ،اند بوده يرگذارثأ/ رساله تنامه يانپا ياصل يجانتآمدن   دست بهكه در  را كساني همة معنويحقوق 

  ام؛ كرده استناد ها آن به درستي به و دقت اب آن، در ديگران هاي پژوهش دستاورد كاربرد هنگام
 در  امتيازي ياگونه مدرك  هيچ دريافت براي ديگري كس يا جانب اينآن را تاكنون  ي/ رساله و محتوانامه پايان ينا

  ايم؛ نكردهارائه  جا  هيچ
 سـازماني  وابسـتگي برگرفتـه از آن بـا    آثـار اسـت و   ايـران  دانشـگاه از آن  (يا رساله) نامه پايان اين ماديحقوق  ةهم 

  ؛شدخواهد  منتشر ايران دانشگاه
  دهد، نام  يصشخت ي نخستراهنما ام استاد(ان) راهنما و اگر استاد، ن(يا رساله) نامه پايان ينبرگرفته از ا آثار همةدر

  آورم؛ ميآنان را  سازماني رايانامة نشانياستاد(ان) مشاور و 
  دسترسـي  هـا  سـازمان  اطالعـات  يـا  افـراد  شخصي اطالعات به هرگاه ،(يا رساله) نامه پايان اين انجام هاي گام همةدر 

  .ام كرده رعايت را پژوهش اخالق و رازداري ام، برده كار به را ها آن يا داشته

  امضا                      تاريخ

  1396 ،ايران دانشگاه: حقوق

 ،افزارهـا  نـرم  اي، رايانه هاي برنامه هاي اختراع، پروانه ها، كتاب ها، مقاله( آن محصوالت و مادي حقوق همة و گزارش اين
 و 1348 سـال  صـوب م »هنرمنـدان  و مصـنفان  و مؤلفـان  حقوق حمايت قانون« پاية بر) ها و مانند آن شده   ساخته تجهيزات
 يـا  همه از استفاده هرگونه و است ايران دانشگاه آن از »قانون اين اجرايي هاي نامه آيين همچنين و آن بعدي هاي اصالحيه

 وسـايل  يـا  يكـ ترونيكال چـاپي،  صورت به ها آن مانند و ميلكت نتايج، اربردك انتشار، ثير،كت قول، نقل شامل آن از اي پاره
 يـا  مقالـه  و تـاب ك ماننـد  علمـي  انتشـارات  در محـدود  قـول  نقـل . است شدني ايران دانشگاه نوشتاري ةاجاز با تنها ديگر،
  .ندارد ايران دانشگاه مجوز به نيازي شناختي، تابك املك اطالعات نوشتن با ديگر هاي رسالهها و  نامه پايان

 اثر يتو مالكبرگ اصالت  ةنمون .5-2شكل 
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  به نام خدا

 نشان

 مؤسسه نام و

  دكتري ةرسال /ارشد كارشناسي ةنام پايان از دفاع ةجلس ورتص
 آموخته دانش خانوادگي نام و نام  تاريخ
 يشخص رايانامة  يمل شمارة

  

     عنوان
    گرايش    تحصيلي رشتة

  

 و آن را يرا داور يو ةرسال/ نامه پايان  گزارش و دفاع دانشجو، يدنداوران پس شن هيئت
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  تقديم ةصفح. 2-2-8
پشـت ايـن    قـديم كنـد.  ت خواهـد  كساني كه مـي اختيار) پارسا را به  تواند (به مي آموخته دانش

  .صفحه سفيد است

 سپاسگزاري ةصفح. 2-2-9

 .سپاسـگزاري كنـد  هـايي   و سـازمان يـا سـازماني    كسانياختيار) از  تواند (به مي آموخته دانش
  پشت اين صفحه سفيد است.  تواند در صفحة تقديم هم انجام شود. سپاسگزاري مي

  )يفارس زبان(به  دهي. چك2-2-10
 پارسـا  از يوتـاه ك ةخالصـ چكيـده  رسـاني،   المعارف كتابداري و اطالع ةبر پاية تعريف داير

 يبـرا  يريـ گ ميخواننـده در تصـم   بـه  هكـ نـد  ك يرا چنان ارائه مـ  آنمتن  كليديات كن كه است
  پشت اين صفحه سفيد است. .نمايد ميكمك  خواندن يا نخواندن اصل پارسا

  ها (به زبان فارسي) واژهكليد. 2-2-11
شوند كه  برگزيده اي گونه بهبايد  از اين رو ،محتواي اصلي پارسا هستند ايانگرنم ها كليدواژه

هفـت   بيشـينه و سـه   كـم  دستتواند  مي ها كليدواژه شمار. كليدي آن را نشان دهند هاي موضوع
هـا   باشند. كليدواژهه داشتب تناسش پژوه ةمسئلن و عنوا يِهاي اصل با واژهبايد ا ه ليدواژهكباشد. 
كـه همـراه بـا چكيـده در      اي گونـه  بـه  د،نبيايخط فاصله زير چكيده (به زبان فارسي) يك بايد با 

  صفحه گنجانده شوند. كي
آگـاهي  بـراي  خودداري شود.  ها كليدواژهاز نوشتن فرمول در  شدني است، بايد كه جايي تا
  .نگاه كنيد )صفحة عنوان( 5-2-2بخش به  ها از چگونگي نوشتن فرمول بيشتر

  رانوشتفهرست . 2-2-12
اصلي ه در متن ك را در بر دارد اصلي و فرعي آن هاي نام بخش، پارساهر  هاي نوشتهفهرست 

 ها زيربخش ،ها ها، بخش فصل نامكند.  آگاه مي پارساسرعت از محتواي  و خواننده را به اند آمده
ه در كـ ي ترتيبـ  بهها  پيوست و ها نمودارها، شكل ،ها جدولفهرست مانند  هاي ديگر نام فهرست و
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فهرسـت  كـه در    آنچـه  .دنـ آي مـي  ارنوشت ها در فهرست آن ةصفح ةهمراه شمار به اند، آمده پارسا
 متـر  بـا نـيم سـانتي   هـا   زيرفصـل  ةشـمار  ،فصـل ر . در هـ خوان باشـد همبايد با متن آيد،  مي ارنوشت

 فصل هرهاي  زيرفصل شماربه  ديد كشود تا خواننده با ي فصل نوشته مي هر ةشمار تورفتگي از
، ارنوشـت شـود. در فهرسـت    ترتيب از راست به چـپ انجـام مـي    ها به گذاري فصل برد. شماره  پي

هاي بعدي، بـه   فهرست .آيد نميسپاسگزاري)  و دفاع، تقديمة جلس (صورت پارسابخش آغازين 
  توانند در پي فهرست نوشتار بيايند. جز فهرست منابع كه در پايان پارسا است، مي

  اگر باشد) ها (سرنام و سرواژه نوشت كوته و ها، نمادها فهرست نشانه .2-2-13
كـار   بـه ردن معـاني پيچيـده   كـ  ) براي خالصـه ييها (عالمت ييها نشانه ،ها رشتهدر بسياري از 

 كـاربرد تر باشد،  كفني نزدي پايه و ديگر علوم و رياضي، برق، شيميبه  اي رشته. هرچه روند مي
). American Management Association 1996, 232(بيشـتر اسـت    آن هاي نوشتهدر  ها نشانه

در بـر  خواننده براي  را د و معنايينرو كار مي به يهستند كه براي انتقال پيام هايي نشانهنمادها نيز 
 خوانده جداجدا ها حرف سرواژه، در. روند شمار مي به نوشت وتهكهر دو  سرواژه . سرنام ودارند
 ماننـد ( دنشو مي خوانده تازه ةواژ يك مانند ها حرف سرنام، در ولي ،)ال ام تي چا مانند( دنشو مي

  .است) ايران اسالمي جمهوري ارتش زميني نيروي سرنام كه نزاجا
كمـك  خواننـده   بـه  هكـ واژه يـا عبـارت اسـت     كاز يـ  كوتـاهي ل كعالمت اختصاري، شـ 

هـاي اختصـاري    نـد. عالمـت  ك كدر آن امـل كل كشـ  ديـدن ي آن را بدون نياز به امعن كند، مي
 American(سازمان باشـند   كمانند ي هستار كي بلندنام  دادن  نشانبراي  هايي حرف توانند مي

Management Association 1996, 1-6( . عالمت اختصاري، پيام نويسنده را به خواننده انتقال
گـزارش   ةخواننـد  كدرتناسـب    بنـابراين بايـد بـه    ؛ه براي وي آشنا باشـد كمگر اين ،نخواهد داد

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

. كننـد  كدر درسـتي  هـا را بـه   آن تـا خواننـدگان   شـوند  مـي امـل نوشـته و تعريـف    ك ،بيايندمتن 
 ةشــد  شــناخته هــاي اختصــاريِ عالمــت و ادهــاي شــيمياييهــاي اســتاندارد رياضــي، نم عالمــت
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هـا باشـد. سـرنام و     اي بـراي تعبيـر نادرسـت آن    ه زمينـه كـ شوند؛ مگر آن گيري تعريف نمي اندازه
 و ها ها، سرواژه ها، نمادها، سرنام د و در فهرست نشانهنشو امل نوشته ميكسرواژه نيز نخستين بار 

عالمت اختصـاري   و سرواژه ،نشانه، نماد، سرنام كانچه ي. چنآيند ميهاي اختصاري نيز  عالمت
شوند و هر تعريف  ديگر جدا ميك(؛) از ي اماك با نقطه ها تعريف تعريف داشته باشد، كبيش از ي

 National Information(شـود   آيـد، توضـيح داده مـي    ه در گـزارش مـي  كـ در نخستين بـاري  

Standards Organization 1995.(  
 نوشـته ها  آن فهرستاختصارها استفاده شده باشد، بايد  و ها، نمادها سا از نشانهچنانچه در پار
همراه توضيحشان در سمت چپ و اگر فارسـي و   ،و يوناني باشند انگليسيها اگر  شود. اين نشانه
فارسـي،   نخسـت هـا،   گرفتن اين نشـانه  . در ترتيب قرارآيند ميسمت راست صفحه  ،عربي باشند

  .شوند مي  نوشتهيوناني  و بي، انگليسيترتيب عر سپس به

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

هـا و اطالعـات عـددي يـا      اي از داده جـدول، مجموعـه   كشوند. يـ  آورده مي ها جدول فهرست
 ,Riordan, Steven and Pauley 1996(د نشـو  مي وشتهنها  ه در سطرها و ستونكحرفي است 

187( .  

  (اگر باشد) ها نقشه/ ها عكس/ هاتصوير/  ها فهرست شكل. 2-2-15
ل تصـويري بـه   كبه ش را ه اطالعاتكابزارهايي هستند  ها نقشه/ ها عكس/ هاتصوير/  ها شكل

هـا، بـه ترتيـب     مارة صفحة آنو اگر در متن پارسا آمده باشند، عنوان و ش كنند ميخواننده ارائه 
  آيند. در فهرست هر يك مي

  فهرست نمودارها (اگر باشد). 2-2-16
ها و  شود كه داده گفته مي ... ستوني، هيستوگرام، خطي و  اي، نمودار به نمودارهاي ميله ةواژ

 ةاردر ايـن فهرسـت همـراه شـم     ،باشدداشته . چنانچه متن پارسا نمودار نمايند مي را باز اطالعات
  .آيد ميها  هاي آن صفحه
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  ها (اگر باشد) فهرست پيوست. 2-2-17
سـترس  د درصـفحه   همـراه شـمارة   بـه  هـا  اگر متن پارسا پيوست داشته باشـد، فهرسـتي از آن  

  .شود گذارده ميخوانندگان 

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

  .شوند تنظيم و نوشته مي آن پاية كه بر دارند گوناگونينگارش  ةشيو

 فهرست منابع. 2-2-19

 شوند. فهرست منـابع  منابع آورده مي فهرست در ،گزارشدر يك  رفته كار بهاطالعاتي  منابع
فارسـي و   ةجداگانـ ة دسـت كـم) بـه دو    بايـد (دسـت   اسـت متنـي در گـزارش    كه استنادهاي برون

متنـي و   شـيوة اسـتناددهي (درون   ح بيشـتري دربـارة  توضيآورده شود.  الفبا ترتيب به و غيرفارسي
  است. آمده 8-4بخش  متني) در برون

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

ه كـ  در بـر دارد هـا   ماننـد آن  و ارقـام  ،رآمـا ، بيشـتر  هـاي  نوشتهها،  رسيابزارها، بر ها، نمونه نامهرا 
 اگـر  نيسـت.  هـا در مـتن اصـلي نيـاز     لـي آوردن آن و اند؛ كار رفته بهدر انجام پژوهش  اي گونه به

 ،»الـف «عنـوان پيوسـت    بـا و  شوند مي بندي باشند، دسته ي داشتهگوناگونهاي  ها موضوع پيوست
پرانتز  در عنوان آن نوشتنبا بايد  پارساها در متن  به اين پيوست استنادد. آين ... مي و »ب« پيوست

  .انجام شود

  توصيفي ةنام واژه. 2-2-21
فنـي،   ةگسـترد هـاي   ه تحليـل كهر گزارشي  ةخوانند به ويژهاصطالحات با اي  نامه واژهبودن 

 فنـي  و  تخصصـي  ايهـ  هواژ ،اي نامه . در چنين واژهكند كمك بسياري مي ،رياضي يا علمي دارد
متوسـط، ناآشـنا يـا     بـراي خواننـدگانِ   توانـد  مي ها ي آناه معنكد نشو فهرست مي ،آمده در متن
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هـاي   اي اسـت از واژه  فشـرده  توصـيفي فرهنـگ   ةنامـ  . واژه)Jordan 1971, 381(نامفهوم باشـد  
 كبايـد از هريـ  نامه  دارند. واژهي كليدي يا در فهم آن نقش اند كار رفته بهه در گزارش كخاصي 

هـا   اربرد آنكاز  اي نمونه، اگر نياز باشدهايي، تعريف فشرده و روشني ارائه دهد و  از چنين واژه
  ).Turner 1965, 26(بياورد را 

مـتن توضـيح داده    ، درونِآينـد  مـي ه در متن گـزارش  ك بارينامه، نخستين  اصطالحات واژه
. كنـار گذاشـت  تـوان ايـن توضـيح را از مـتن      يه مـ كـ نامه به اين معنا نيست  واژه بودن .شوند مي
آن در خطي  برابرِبا توضيح  كشوند و هري الفبا مرتب مي هاي حرف ترتيب بهنامه  هاي واژه واژه

شـود.   آغـاز مـي   ة فـرد ، از صفح»نامه واژه«اختياري، با عنوان  . اين بخشِشوند نوشته ميجداگانه 
دسـت بـا سـه    كي هايي ها در خط واژه  ترازند. تعريف سمت راست هم كنارةنامه، با  هاي واژه واژه

 National Information Standards Organization(شـوند   تر تـورفتگي نوشـته مـي   كاراكـ 

1995.(  

  يسيبه انگل يفارس ةنام واژه. 2-2-22
در مــتن و  كــار رفتــه بــه يِســيانگل يهــا واژه ةارائــ ياســت و بــرا ياريــز اختيــنامــه ن ن واژهيــا

بـه   يازيـ نامـه، ن  ن واژهيـ . در اشـود  استفاده مي يفارس يالفبا ترتيب بهها  آن يفارس هاي برابرنهاده
  شود. نامه از صفحة فرد آغاز مي اين واژه نيست. ها ف واژهيتعر

  يبه فارس يسيانگل ةنام واژه. 2-2-23
 يفارسـ  هـاي  برابرنهـاده رفته در متن و  ارك به يِسيانگل يها واژه ةبه ارائ يارياخت ةنام ن واژهيا
اين  نيست. ها ف واژهيبه تعر يازين نامه نيز واژهن يدر اپردازد.  يم يسيانگل يالفبا ترتيب بهها،  آن
  شود. نامه از صفحة فرد آغاز مي واژه

  هاي برگرفته از پارسا فهرست مقاله. 2-2-24
ر ايـن صـفحه   دانـد،   نوشته و منتشر شده آن ي كه از پارسا برگرفته و بر پايةهاي فهرست مقاله

  شود. اين فهرست از صفحة فرد آغاز مي .آيد مي
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  كارنامك. 2-2-25
را نشـان   آموختـه  دانـش هـاي تحصـيلي    علمـي و درجـه   كارهاياز  كوتاهمايي شكارنامك، 

 آموختگـان  شخص (غايب) نوشته شود. اين بخش بـراي دانـش    بهتر است به زبان سوم دهد و مي
پارسـا   كـه   يكسان يبرا  .الزامي است دكتري آموختگان نشكارشناسي ارشد، اختياري و براي دا

 يدبا يزكارنامك ن ينا نويسند ي...) م فرانسه و يسي،انگل ي،(همچون عرب يفارس جز به يرا به زبان
 ايـن نمونـه  در  .ده اسـت آمـ  7-2از ايـن كارنامـك در شـكل     اي نمونه به همان زبان نوشته شود.

، مقطع، نام مؤسسـه  آموخته دانشهاي درست بر پاية نام  نوشته دار بايد هاي زيرخط جاي نوشته به
  ها نوشته شوند. و مانند آن

 

 ايـران دانشگاه  از فارسي ياتادب زبان و رشتة ارشد) يكارشناس يا( يتخصص يدكتر ختةآمو دانش تهراني رضا
از  خـود را  )يسـ كارشنا يـا (ارشـد  ي كارشناس 1390است. او در سال  1396در سال  علمي نگارش يشدر گرا
خـود را   )يكـاردان  يا( كارشناسيو  علمي در نوشتارهاي  نگارش يشاگر ادبيات تاريخ رشتةدر  ايران دانشگاه
نوشـتارهاي علمـي،    او يپژوهش هاي ينهزم .كرد يافتدر ادبيات تاريخدر رشتة  ايران دانشگاهاز  1387در سال 

  .هستندتاريخ ادبيات و ويرايش تخصصي 

 يك كارنامك ةوننم .7-2شكل 

  )به زبان انگليسي(دفاع  ةجلس صورت/ هيئت داورانتأييد برگ . 2-2-26
آن بـه زبـان    ةنمونـ  هماننـد دفاع بـه زبـان انگليسـي،     ةجلس صورت/ هيئت داوران تأييدبرگ 

  .آورده شود پارسا اصلي فارسي است كه بايد اسكن و در متن
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  )يسيبه زبان انگل( دهيچك. 2-2-27
 500 تـا  300است و بايـد  ) چكيده به زبان فارسي ةترجمبرگردان ( ه به زبان انگليسي،چكيد

 صفحه گنجانده شود. كداشته باشد و تنها در ي واژه

  )به زبان انگليسي(ها  كليدواژه. 2-2-28
هسـتند و در زيـر   زبان فارسي  ها به ) كليدواژهةترجمبرگردان ( به زبان انگليسي، ها كليدواژه
 اي كه در يك صفحه گنجانده شوند. گونه آيد، به چكيده مي

  )به زبان انگليسي(عنوان  ةصفح. 2-2-29
. اطالعات روي جلد استعنوان به زبان فارسي  ةصفح همانند عنوان به زبان انگليسي ةصفح

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

 



 نامه و رساله انينگارش پا يراهنما  38

 

 
 به زبان انگليسي پارساعنوان  ةصفح ةنمون .9-2شكل 



  

 

  طراحي. 3

هاي آن اسـتثنا و هرگاه نياز باشد،  پارسا متنآرايي  طراحي و صفحهچگونگي در اين بخش، 
  .شود توضيح داده مي

 ها گذاري صفحه شماره. 3-1

صـفحه   يرونـي ب ةاز لبـ  متـر  سـانتي دو  ة، به فاصـل ها آن باالي در ها صفحه ةهم يگذار شماره .1
 يهـا  صـفحه  شـمارة و  سمت راسـت  يگوشه باالزوج در  يها صفحه شمارة. شود يمانجام 

 .شود مينوشته  صفحه چپسمت  يباال گوشةفرد در 

 ديگـر  يهـا  و صفحه دشو يمآغاز  »1« ةشمار با و »نام خدا به« ةاز صفح پارسا يگذار شماره .2
 .آيند ميدنبال آن  به ياپيپ يها با شماره )ها يوستپ و يمتن اصل ين،آغاز يها (بخش

هـاي   و ديگـر بخـش   هـا  كه عنوان فصـل  ييها و صفحه آغازين هاي بخششمارة صفحه در  .3
 .شود ينم نمايش داده، يا سفيد هستند دارندها  مانند فهرسترا  اصلي پارسا

 ها حهبندي صف حاشيه. 3-2

 كنـارة متـر اسـت.    هاي پارسا پيش از برش، هفده در بيست و چهار و نيم سـانتي  اندازة صفحه
 ةاز لبـ  و نـيم و  سـه  بـاال  ةاز لبـ ، دو و دودهـم  بايد كاغذ ةاز لب ها صفحه نمتسمت چپ و راست 

 اي كـه در عطـف   هاي كاغذ به جـز كنـاره   پس از چاپ، از كناره متر باشد. سانتيو نيم دو پايين 
 ةنمونـ  شود و قطع پارسا به انـدازة وزيـري درخواهـد آمـد.     متر بريده مي گيرد، نيم سانتي قرار مي
  نشان داده شده است. 1-3در شكل  هاي پارسا بندي صفحه حاشيه
كـادر  ، )هسـتند تقديم و سپاسگزاري (كـه اختيـاري    يها صفحه جز بهپارسا  آرايي صفحه در

    .رود ار نميك به ها آن و مانند تزييني و تذهيب
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  پارسا هاي بندي صفحه حاشيه .1-3شكل 
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 گذاري و تورفتگي فاصله. 3-3

  بايـد بـا بنـد پيشـين    هـا   2نويسسـر  فاصـلة باشـد.   يـك بايـد  مـتن   ةهمدر  1ها خط ميان ةفاصل
متر  سانتي نيم كم  دست اصلي بايد متن بندهاي ةهم در سطر نخست . تورفتگيباشد 3»تي پي« 12

ة . بهتر اسـت صـفح  ديد 2-3  توان در شكل گذاري و تورفتگي را مي گونه فاصله اين 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 آيند ميسمت چپ  كنارةدر صفحه  ةو شمار راست

                                                                                                                         

1 Line spacing 
2 Heading 
3 pt (point)   براي پيش و پس از هر بند »ورد«پرداز  واژه» پارگراف«ر گزينة گيري 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
ي هـا  صـفحه  ةهمـ  درمتن از سرصفحه نيز  ة. بايد يك خط جداكنندآيند ميسمت راست  كنارة

 سـفيد  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( بيايد )ها پيوست 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
پـايين آن  در تصويرها / ها شكل/ هاين) و عنوان نمودارچ سط(و باالي آن در ها عنوان جدول

خط پـس از  شكل تا  عنوانو  خط پيش از آنجدول تا  عنوان ةفاصل شود. نوشته ميچين)  (وسط
گرفته شده باشد،  ياز منبع ديگر تصوير/ شكل/ نمودار/ اگر جدول. باشد »تي پي« شش آن بايد

/ هـا نمودار/ هـا  . بهتـر اسـت توضـيح جـدول    استناد شودعنوان به آن منبع در پرانتز و پس از بايد 
  .فهميده شوند تا بهتر بيايدها  تصويرها پيش از آن/ ها شكل

 ها ها و زيربخش گذاري بخش شماره. 3-6

نقطـة  ها  زيربخشها و  بخشدر انتهاي  و ه، خط تيرعددمتن بايد  ةهمگذاري در  براي شماره
 .شـود  بخـش  چند تواند مي اصلي موضوع هر ها، فصل در. ر رودكا به) .1-2: نمونهبراي ( فارسي
 خط تيرهك ي با هكش است بخ و فصل هاي با شمارهترتيب  بهها  بخشز اك ي هر گذاري شماره

 و سمت چـپ بيـانگر   فصل ةشمار راست بيانگرت سم ، عددسان دينب .دنشو مي جدا ديگركي از
 سـمت  درش نيـز  هر زيـربخ  ةشمار باشد، داشته زيربخش چند بخش هر اگر است. بخش ةشمار

 بخش دوم، بخش سوم، زيرنخستفصل  براي نمونهشود. براي  افزوده مي از خط تيره پس، پچ
  شود. نوشته مي. 2-3-1 شمارة

 نمونه ي. براشوند ميگذاري  شمارهها  بخش مانند نيز تصويرها/ ها شكل/ هانمودار/ ها جدول
  شود. نوشته مي. 5-2 شمارة ،دو فصل پنج از لكشبراي 

د. ايـن  نشـو  گذاري مـي  ) شماره... ،ث، ت، پ(الف، ب،  الفباي فارسيپارسا با  هاي پيوست
 .اشـاره شـده اسـت   مـتن اصـلي    هـا در  پيوست به شود كه ي انجام ميگذاري به همان ترتيب شماره
  ».كننده در پژوهش هاي شركت الف: نام سازمان تپيوس« نمونهبراي 

 يگـذار  شـماره  يوسـت همـان پ  پايـة  بـر  يوستهر پ يرهاي/ تصوها / شكلهاها/ نمودار جدول
  .2.: جدول الفشود ينوشته م ،الف يوستجدول در پ يندوم براينمونه  ي. برادنشو مي
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 قلم (فونت) ةو انداز گونه. 3-7

مز نيـو  يتـا «قلـم   ،انگليسـي  پارسـاي و  13 ةانـداز  زر بـي  قلم ،فارسي پارساي براي متن اصلي
 تـوان  يمـ  يمو تقـد  يسپاسگزار ةصفح در .روند كار مي به 10 ةانداز 1»اريال« يا 12 ةزاندا» رومن

 يرو و   پشـت  و عنـوان  ةصـفح  جـز  بـه ( آن ةانداز قلم و .كار برد به يزن يگريد يها دلخواه قلم به
  .است پيشنهاد شده 1-3گوناگون پارسا در جدول  يها بخش يشد) برا گفته تر يشجلد كه پ

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

  اندازه  قلم  پارسا بخش

  12 زر بي  يدهچك
  12 زر بي  ها يدواژهكل

  12  زر بي  )ها يوست/ پيرهاها/ تصو ها/ نمودارها/ شكل / جدولار(نوشت ها فهرست
  13 زر بي  يمتن فارس

  »رومن نيو تايمز«  متن  درون انگليسي استنادهاي
  »اريال« يا

11  
10  

  9 (پررنگ) زر بي  يرهاها/ تصو ها/ نمودارها/ شكل جدول عنوان

 تر كوچك  زر بي  ها يرها/ تصو ها/ نمودارها/ شكل جدول يمتن نوشتار
  12 برابر يا

  10 2نازنين  بي  صفحه باالي عنوان و صفحه شمارة
  11 زر بي  يفارس هاي يسپانو

  »رومن نيو تايمز«  )…و يسي(انگل يگرد يبه زبان ها يسپانو
  »اريال« يا

9  
8  

  16 (پررنگ) زر بي  ها عنوان فصل
  11 (پررنگ) زر بي  سرعنوان نخست متن

  10  زر (پررنگ) بي  به بعد متن سرعنوان دوم

                                                                                                                         

1 Arial 
2 B Nazanin 



  

 

  نگارش. 4

. در بـر دارد  پارسـا و ظـاهر آن   و يكدسـتي مـتن   دهـي  سامان رهنمودهايي را براي اين بخش
رهنگسـتان  ف كـه  انجـام شـود  » خط فارسـي  دستور« ةپارسا بر پايشود نگارش فارسي  مي سفارش

  .است كردهمنتشر  1زبان و ادب فارسي

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

 هـدف،  ةگيرنـد در بـر   و 3مندمحتواي چكيـده بايـد سـاختار   . هستند ها چكيده يگردتر از  مفصل
 National Information Standards( باشـد  در پارسـا  پـژوهش  نتايج و ها يافته، پژوهش روش

Organization, 1997.(  
 كه آنجايياز . شود يم گفتهپژوهش  ةو دامن كليدي هاي هدف يده،در بخش هدف در چك 

شـود.   يعنوان خوددارهمانند  ييها جملهنوشتن از  شود، يمخوانده با عنوان  يدهچك يشتر،ب
 نيـز پـژوهش   ةيشـين پبه  ،باشد نياز يشينپ يها بهتر هدف، اشاره به پژوهش يحتوض يبرااگر 

  .شود مياشاره 
 پـژوهش   بهتـر  درك يكـه بـرا   آيند مي يكردهاييرو يافنون پژوهش، تنها   در بخش روش

  .شوند مينام برده  يزاند ن آمده كه در متن ييافزارها نرم يابخش، فنون  ايندر . هستند نياز
  توانـد  يبخش مـ  يننما نوشته شود. ا و تمامكوتاه است  شدني كه  ييجا تا يدبا ها يافتهبخش 

...  و شـده  مشـاهده  يرهايتأث ها، يروابط و همبستگ ي،نظر يا يتجرب هاي يافته ةيرندگ بر در
 بـا  يـا اشـاره   يا و تـازه  شـده  دييتأ هاي يافتهكه به  ييها باشند، بخش بسيار ها يافتهاگر باشد. 

                                                                                                                         

1 persianacademy.ir/fa/das.aspx 
2 Informative abstract 
3 Structured 
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  .دارند اولويت نوشتن يبرا ،دنتناقض دار يشينپ هاي يهنظر و ها يافته
  هـا،  يهتوصـ  توانـد  يبخـش مـ   يـن . اپـردازد  دستاوردهاي پـژوهش مـي   يحبه تشر نتايجبخش 

داشـته   بـر  را درشده  و رد ييدتأ هاي يهفرض و يدروابط جد يشنهادها،كاربردها، پ ها، يابيارز
  .دباش

 بنـد گنجانـده    يـك صـفحه و   كيـ در  يدبا داشته باشد وواژه  500 تا 300 تواند يم يدهچك
  .روند ميكار  به )دار (فعل كامل يها جمله يدهچكنگارش شود. در 

 هـا،   واژه از نوشتن يدبا .آيند ميمجهول  يها جمله يجا بهمعلوم  يها جمله يشترب ،يدهچك در
كـه در   يبـار  يننخسـت  يـا شـود   خودداري يدهآشنا در چكنا ينمادها و ها، اختصارها سرنام
كـار   بـه  ييهـا  واژه دباي يده،بهتر چك يريجوپذو جست ي. برادنشو يفتعر، آيند يم يدهچك
كه  شود ميسفارش  .كنند ميپارسا كمك  يها2ها و شناسگر1يفگرتوص يلكه به تكم روند

 بـه ( 3يسـي ) آوانو...و اصخـ  يهـا  نـام  يـايي، جغراف هـاي  نام يژهو (به يتخصص يها اصطالح
در  بـار  يننخسـت  يبـرا  هـا  سرواژه و ها اختصارها، سرنامكاربرد د. نشو 4يآوانگار يا) يفارس
. كـار رود  بـه سرنام  يااختصار ها  آنتكرار  يبرا و باشدها  آنهمراه شكل كامل  يدبا يدهچك
هـا در   ول(بـراي نوشـتن فرمـ    شـود  نمـي نوشـته   فرمولي يدهچكدر  ،جايي كه شدني است تا

  .آمده است 1-4در شكل  يدهاز چك يا . نمونه) 5-2-2چكيده، نگاه كنيد به بخش 
 بـراي ( فارسـي بـه سـه زبـان     بايـد  چكيـده شـوند،   ينوشته م يكه به زبان عرب ييها در پارسا 

 ةاشـاع  سازي آسان براي( انگليسي) و زبان عرب خوانندة براي( عربي)، زبان فارسي خوانندة
 يبه زبـان عربـ  ها  آن يكه متن اصل ييها در پارسا ها يدهن) نوشته شود. چكاطالعات در جها

پارسـا)   يـان (در پا يسـي ) و انگليعربـ  چكيدة(پس از  فارسي عربي،به زبان  ترتيب است، به
و  يفارسـ  يـدة است، نخست چك يبه زبان فارسها  آن يكه متن اصل ييها . در پارساآيند مي

 .آيد يم يسيبه زبان انگل يدهچك يزپارسا ن نياو در پا يعرب يدةپس از آن چك

   
                                                                                                                         

1 Descriptor 
2 Identifier 
3 Transliteration 
4 Transcription 
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  يدهچك
و   بـه بهبـود محصـول    توانـد  يهسـتند، مـ   يخدمت يامحصول  نفع يكه ذ يافراد ةاز دانشِ هم يمند بهره :هدف
سـاختار   يامـر بـا واكـاو    يـن هـا منجـر شـود. ا    آن ةهم يبرا ينيآفر به ارزش يجه،خدمات نوآورانه و درنت ةارائ
 يـك هـا در اسـتفاده از    آن هـاي  باورهـا و ارزش  هـا،  يحتـرج  هـا،  يـدگاه و كشـف د  نفعان يذ )ي(شناخت يدانش

 ةگانـ  سـه  يها گروه يساختارشناخت يسةو مقا يپژوهش، بررس ينخدمت در دسترس است. هدف ا يامحصول 
اسـت.   هـدف   لهيوسـ  يةنظر ية(كاربران، كتابداران و طراحان) بر پا يرانا يجيتالد ةكتابخان يافزارها نرم نفع يذ
 يرپـذ  ها انجام ) آنيشناخت ةارزش (نقش يمراتب سلسله ةنقش يمترس و نفعان يذ يذهن يها مدل يكار با بررس ينا

  هاست. مدنظر در ذهن آن يها و ارزش يامدهاپ ها، يژگيو يرندةگدر بر است كه 
 يوةاسـت كـه بـا شـ     »يشـناخت « يكـرد، و ازنظـر رو  »يكاربرد«پژوهش ازنظر نوع،  ينا پژوهش: شناسي روش

 يزو ن» ها داده« يساز پژوهش، از طرح مثلث ينها انجام شد. در ا داده يدر گردآور يبيترك يكردو رو يمايشيپ
حاضر شامل دو گـروه   پژوهش ةاستفاده شد. جامع نفعان يذ يذهن يها مدل يبررس يبرا »يشناخت روش«طرح 

و  »يروسپـاپ «، »آذرخـش « يافزارهـا  گـروه، نـرم   ينكه از ا رانيدر ا يجيتالد يها كتابخانه يافزارها . نرم1 بود:
معتبـر   يهـا و مراكـز اطالعـات    ها در كتابخانه كاربرد آن يشينةافزارها پ نرم ينانتخاب ا يانتخاب شدند. مبنا» ثنا«

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

و  ينردبـان  هـاي  يـك نامه و مصاحبه (با اسـتفاده از تكن  پرسش يقپژوهش از دو طر يها داده يكردند. گردآور
 افـزار  دار و بـا اسـتفاده از نـرم    تهـ ج يفـي بـا روش ك  يـز هـا ن  مصـاحبه  محتواي يل) انجام شد. تحليمخزن ةشبك

  انجام گرفت. »يوداك مكس«
از  تـر  يچيـده ) طراحـان پ يشـناخت  ةارزش (نقشـ  يمراتبـ  سلسله ةپژوهش نشان داد كه نقش ينا هاي يافته :ها يافته
اسـتفاده   يرتـأث  تحت نفعان يذ يذهن يها بر آن، مشخص شد مدل كاربران و كتابداران بود. افزون يشناخت ةنقش
كـاوش   يموتورهـا  يرتأث تحت يشترطراحان ب يذهن يها قرار داشت. مدل ياطالعات هاي يطها و مح نظام يرسا از
 يرتـأث  تحـت  يشـتر درصـد و كـاربران ب   2/42بـا   ياطالعات هاي يگاهپا يرتأث تحت يشتردرصد، كتابداران ب 5/45با 

 هـاي  يگـاه بـا پا  يسـه درصد در مقا 42 كاوش با يموتورها ي،طوركل درصد بود. به 6/21با  ياجتماع يها شبكه
را بـه   نفعـان  يمـدنظر ذ  هاي يژگياز و يشتريدرصد، سهم ب 20با  ياجتماع هاي بكهدرصد و ش 31با  ياطالعات

 هـاي  يگاهپا هاي يژگيبا و يجيتالد ةكتابخان يافزارها نرم هاي يژگيو يانتشابه م يشترينخود اختصاص دادند. ب
بـا   وشكـا  يدرصـد و موتورهـا  3/28بـا   ياجتمـاع  يهـا  مطرح شد كه شبكه يلدرصد درحا 3/54با  ياطالعات

  ها را داشتند. تشابه يناز ا يدرصد سهم كمتر 9/10
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 ةگان سه يها ارزش گروه يمراتب سلسله يها نقشه يانگرفت كه م يجهنت توان ياز پژوهش حاضر م :گيري نتيجه
 يشـناخت  شـكاف  ينشد. ا يدهها د آن گروه يانم يتشكاف شناخ ينوع ،رو يناز اتفاوت وجود داشت.  نفع يذ

الزم است طراحان، بـا   ين،بنابرا اشت؛قرار د ياطالعات يها نظام يراستفاده از سا يها تجربه يرتأث  تحت ينهمچن
بـه بهبـود    ياطالعـات  يهـا  نظـام  يرسـا  هـاي  يـت از قابل يو الگـوبردار  نفعـان  يمدنظر ذ هاي يژگيو يريكارگ به
 يـن ا ياقـدام كننـد. از دسـتاوردها    يشـناخت  شـكاف  يـن به كـاهش ا  يجه،نت و در يجيتالد ةتابخانك يافزارها نرم

بـه آن توجـه نشـده     يشـتر بود كه پ يذهن يها مدل يريگ بر شكل ثيرگذاراز عوامل تأ يبرخ ييپژوهش، شناسا
  بود.

 يـة ارزش، نظر ياتبـ مر سلسـله  ةنقشـ  ي،شـناخت  يهـا  نقشه ي،ذهن يها مشترك، مدل ينيآفر ارزش :ها كليدواژه
 .يجيتالد يها كتابخانه ي،اطالعات يها نظام هدف، يلهوس

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

 هاي رياضي و رابطهنگارش فرمول . 4-2

 با رابطة رياضـي  فرمول نبايد ها كليدواژه و چكيده، در عنوان پارسا، تا جايي كه شدني است
آن هاي فارسـي بـراي نوشـتن     هواژ بايد تا جايي كه شدني است،، نياز باشد ولي اگر ،شود نوشته

 پيـاپي  گـذاري  شـماره هـا را   آند، بايـد  نرياضي 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 مي جدا هم از هخط تير با هكشوند  مينوشته  شماره دو ،متن رياضي در
اسـت.   فصـل  آن در ة رياضـي رابط فرمول و ترتيب ةچپ شمار سمت عدد و فصل ةشمار بيانگر
 در فرمول هك آيد خطي مي راست سمت آغاز و در پرانتز يك در ة رياضيرابط يا فرمولة شمار
  شود: ول پنجم از فصل نخست نوشته ميبراي فرم نمونه يبرا ت.شده اس نوشته آن

)1-5(          y=fx2  
. داشـته باشـد   1ده فاصـله كم   دست آن، بايدعالمت  نياز آخر ياضير ةرابط فرمول و ةشمار

 يچنـدخط  هاي معادلهدر همان خط و در  يخط كي هاي معادلهدر  ياضير ةرابطفرمول و  ةشمار
 National Information Standards Organization( شـود  ينشـان داده مـ   آن خط نيدر آخر

1995.(  
                                                                                                                         

1 Space 
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و  بلنـدتر  يهـا  عبـارت  يبـرا  .آينـد  مـي ساده در متن  اريبس ياضير هاي ها و رابطه فرمولتنها 
 نوشـته  يتـورفتگ  يمـ كبـا   ياضـ ير يهـا  فاصله گذاشت. عبارت ،آن نييباال و پا ديبا تر، دهيچيپ

بـراي  . باشـد هماهنـگ   مـتن  سراسـر  در ديـ با ياضير يها نشانه يشده برا  انتخاب قالب. شوند مي
دو  ديـ طـول نبا  بـراي نمونـه   بـراي . همگوني باشد اسيمق كاربرددر  بايد ،دار اسيمق يها عبارت

. رونـد  نمـي ار كـ  بـه  ياضـ ير يهـا  در فرمـول  يسجاوند يها . عالمتكار برد بهگوناگون  اسيمق
 نياگر چن نيبنابرا ؛ديايصفحه ب كي در ديباآن  ةهم، بيشتر باشدخط  كياز  يعبارت كه هنگامي
پـس   ةعبارت در صـفح  ةهمگرفته و  دهيناد پايان صفحهصفحه آغاز شود،  كي پاياناز  يعبارت
  ).American Management Association 1996, 117-121( شود يم نوشته از آن

و اي پـيش   هخط جـاي گيرنـد، بـا فاصـل     كوتاه در يك رياضي هاي رابطهها و  چنانچه فرمول
رياضي از متن جدا شـود،   ةشوند. اگر فرمول يا رابط مي نوشتهبخشي از متن  عنوان بهاز آن،  پس
  شود. گيرد يا با تورفتگي نشان داده مي ز صفحه قرار ميكيا در مر ،آن ةانداز ةبر پاي

 انسجام يبرا ياضير هاي رابطه ةهم دارند، ياريبس يها و نمادها ه عالمتك ييها در گزارش
 ،ياضـ ير هـاي  رابطهها و  . فرمولشوند يو با شماره مشخص م ها خطجدا از  ،شتريب يِارچگپكي و

 شــوند ي) نوشــته مــكيــتاليج (اكــ هــاي حــرفاز مــتن باشــند و چــه از آن جــدا، بــا  يچــه بخشــ
)National Information Standards Organization 1995.(  

جـدا  ترتيـب    ايـن   هاي آن بـه  بخش خط جاي نگيرد، كدر ي يبلند ةچنانچه فرمول يا معادل
  :شوند مي
 ي؛نامساو يا ياز عالمت مساو يشپ  
 منها؛ يااز عالمت جمع  يشپ 

 از عالمت ضرب؛ يشپ 

 روشه؛ك يادسته پرانتز  كياز  پس 

 ضرب.  حاصل ياجمع  حاصلاز عالمت انتگرال،  يشپ 

اضـافي   ةفاصـل  اه خط ميان، بلند و در چند خط باشدرياضي  ةفرمول يا رابط كي كه هنگامي
ه بـراي نوشـتن معـادالت درسـت     كـ امپيوتري كافزاري  هاي نرم شود. شماري از بسته مي گذاشته
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  نند.ك مي درستار كرا خود ها خط ميان ةاند، فاصل شده
شود.  مي نوشتهها  ند، تعريف آنك كمكها  بهتر آن كچنانچه تعريف نمادهاي شيمي به در

انگليسـي   ه. نمادهـاي شـيميايي بـ   باشـند مـتن يـا جـدا از آن     در تواننـد  مـي هـاي شـيميايي    معادله
گـذاري و   شـماره  ترتيب بهشوند. چنانچه اين نمادها جدا از متن بيايند، بايد  مي نوشته كغيرايتالي
رياضـي  هـاي   رابطـه از  جـدا هـاي شـيميايي    . معادلـه بيايـد نش كـ ها در سـمت چـپ وا   آن ةشمار
، جا شـود خط  كه در يكاز آن باشد  بلندترشيميايي  يا هشوند. چنانچه معادل گذاري نمي شماره
 National Information Standards Organization(شـود   سـته مـي  كان شكاز عالمت پي پس

1995.( 

 عدد در متن نگارش. 4-3

  ار رود:ك به در متن نوشتار تواند عدد ميزير  هاي در عبارت
 ؛آيد يعدد همراه واحد شمارش مكه  يهنگام يق،دق هاي يتمك  
  ،؛اعداد مخلوط و سركاعشار  
  ؛فهرست كيدر شده  يگذار شمارهاقالم  
 از روز. ييها زمان و ها ي، نشانها يختار 

  :نوشته نشوندهاي پارسا  در گزارش اين عددهابهتر است 
  يـا بـزرگ  از حـد   يش، اگر بـ است نيازجمله آغاز آن بودن ه ك يجمله: عدددر آغاز عدد 

 بـه  هكـ رد ك يسيبازنو يا گونه بهجمله را  يدبا ، وگرنهشود يوشته منحرف نباشد، با  يچيدهپ
 ؛نباشد نيازدر آغاز آن عدد 

 يانم يعالمت گونه يچنوشته شوند و ه يگردكينار كدو عدد  اگر: يگرعدد دكنار در  يعدد 
 از يكـ ي يدبا ين، بنابراآيد يم پديد) يپتا ياهنگام خواندن (لغزش ان كار نرود، امك ها به آن 

 ؛را با حرف نوشتها  آن

 يـن ا يه براك دهد مي نشاندقت را از  يا گونه ،كاربرد عدد يني،تخم يا يبيتقر هاي ياندر ب  
 .يستنخوب  ها يتمك
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 نيـ ا .اعشار نوشته شوند ةنشاناز  پيشصفر  كي با دي، باكيتر از  كوچك ياعشار عددهاي
نوشـته   حـرف زمان با عدد و  هم دينبا عددها. دهد ياهش مك را (يا تايپ) خواندندر  لغزشار ك

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

 ةواژ بـا  عـدد  بيـ كتر ديـ 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  ديباشند، با دهيچيپ ايبزرگ  اگرسرها كو 
 سـر ك، هم عدد و هم يمقدار كه هنگاميسر را با حرف نوشت. كآن  توان ي، ماي باشد واژه كي

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

Management Association 1996, 126-131.(  
سر كعدد است، از مخرج  نيتر بزرگ ةاندازآن برابر با  ةاندازه ك يبا خط ديسر باكصورت 

عالمـت   كـاربرد بـا   ديـ با شـود  اگر مـي  سر در متن گنجانده شود،كجدا شود. چنانچه الزم باشد 
ــ« ــ(/)  1»اســلش كب ــ اي ــ وانت ــا را آن ،يمنف ــتن ب ــ در م ــرار داد ( كي  Internationalســطح ق

Organization for Standards 1986.(  
 از شيبـ  يه عـدد كـ  رود كار مـي  به هنگامي ،ها رقم ييتا سه يها ردن گروهكجدا يبرا 2كاما

بـا   آن سال وآن روز  خيدر متن، نام ماه و روز هفته با حرف و تار خيتار نوشتن يبرا. باشد هزار
متـر از ده بـا   ك عـددهاي  ،اصل كي عنوان به). 1395 بهمن 22(مانند دوشنبه  شود يعدد نوشته م

جمله باشـند، نوشـتن    كي در عدد نيچند يوقت. شوند يم نوشته رقم با آن از شتريحرف و ده و ب
ــا حــرف  آن ــهــا ب ــه عــدد اي  American Management( شــود يســان انجــام مــكي يلكشــ ب

Association 1996, 126-131.(  
هـايي   ها) براي بخـش  شكل و ها جدول جز بهد، (نآي مي متن در كه صحيحي عددهايبارة در

هايي از متن كه بـه زبـان    فارسي و براي بخش عددهاي ،شود از متن كه به زبان فارسي نوشته مي
  .روند كار مي بههمان زبان عددهاي  ،شود ديگري نوشته مي

                                                                                                                         

1 Back slash  
2 Comma 
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 پانويسنگارش . 4-4

  د:نرو ار ميك به بيشتر ه پانويسگون هس پارسا در
  ؛متن)بر  افزون يحيتوض براي( يحيتوض .1
  ؛)يگرواژه به زبان د يك ةبرابرنهاد آوردن براي( يا ترجمه .2
  .واژه يك يشگو يا يسيآوانو .3

از  هريك بهدر متن  هك آيند مي باري نخستين در تنها پارسامتن  ةهم در پانويس گونه سه هر
  شود. اشاره مي ها آن

 صـفحه  پـايين  همان شماره در وواژه در متن به زبان فارسي  بدون فاصله ازها  پانويس شمارة
از  ،يـا عربـي   فارسـي  هـاي  بـراي پـانويس  . آينـد  ها مـي  براي استناد به آن و بدون نقطه پس از آن

ان يا پانويس به زب )... يك واژه به زبان ديگر (انگليسي و ةفارسي و براي برابرنهاد گذاري شماره
شماره پانويس چه در متن و  .شود انجام مي در پي هم ليو ،گذاري به زبان انگليسي شماره ديگر

  .شود نوشته مي 1با انديس باالچه در پانويس، 
 در پــانويس، .آيـد  يفاصــله مـ  يـك  يس،چـه در مـتن و چــه در پـانو    يس،از عـدد پــانو  پـس 
در خـط نخسـت و بـا     فتگيو بـدون تـور   چـين  چـين و انگليسـي چـپ    راسـت  فارسي هاي نوشته

هـاي   نخسـتين حـرف پـانويس    آينـد.  مـي  از خـط دوم بـه بعـد    شمارة پانويس ةتورفتگي به انداز
شود. اگر پانويس يك واژه يـا نـام باشـد، در پايـان آن نقطـه گذاشـته        نوشته مي بزرگ انگليسي

هـاي ديگـر    نويسي، چه بـه فارسـي و چـه بـه زبـان      شود، ولي اگر جمله باشد، از قواعد جمله نمي
مـتن اصـلي    ةهاي هر صفحه از متن اصلي آن با يك خط كشيده به انداز پانويسكند.  پيروي مي
هـاي يـك    پانويسبهتر است  شود. از يك آغاز مي هر صفحه هاي پانويس ةرشما شوند. جدا مي
  .آمده است 2-4پانويس در شكل  ةافزون نباشد. نمون آنپنجم  از يك صفحه

                                                                                                                         

1 Superscript 
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  انويسپ ةنمون .2-4شكل 

  آوانويسي و آوانگاري . 4-5
اصـلي،   زبـان گـويش   ةبـر پايـ  ديگـر   زباني يا اصطالح از يك زبان به خط  نوشتن يك واژه

ديـداري   نكـرد  بـاز  نيـز  آوانگـاري ). 155، 1379(سلطاني و راسـتين  شود  ناميده مي 1آوانويسي
 .رود كـار مـي   به ويژه اي2 ههر آوا، نويس نشان دادنگفتار (يا آواها) است كه در آن براي  يصدا

) و ... و اشـيا (گياهان، جـانوران،   خاصهاي  نام، (مكاني) جغرافيايي هاي نام شود كه سفارش مي
 چكيدهويژه اينكه در  به انجام شود، فارسي به زبان بايد آوانويسي د.نوشآوانويسي هاي علمي  نام
  :)Lavander( اسطوخودوس براي نمونه براي آوانويسي الزامي است.، عنوان و
 ر/ الواندا :آوانويسي؛الواند  
 يآوانگار: læv.ə.ndər؛ 

  علمينام: Lavandula stoechas L.  

                                                                                                                         

  .رود ميكار  به آوانويسي جاي به نيز» يسيدگرنو« ةواژ يگاه 1
2 Character 



 نامه و رساله انينگارش پا يراهنما  54

 

  . نگارش جدول4-6
ه خواننـده  كـ د نـ رو ار مـي كـ  بـه  چارچوبيري و موضوعي در آمامطالب  ةها براي ارائ جدول

توان بـر   جدول مي ربردكا. با بازشناسدرا  جداگانههاي  ميتك و ها، روندها اهميت مقايسه بتواند
هـاي   فهرسـت، داده  هنگـامي كـه  . كرد يد و آن را در قالبي خالصه ارائهكتأ ،اطالعات مهم همة

كـار   بـه جـدول   بهتر است، دنرا در پي داشته باشپيچيدگي نوشتار  ؛هاي گسترده مقايسه يا عددي
  شوند.  رش ميهاي زير براي كاربرد بهتر جدول سفا ويژگي ).Jordan 1971, 400-406( رود

را آسـان   نوشـتار ، درك باشـند   خالصهاگر ارتباطي،  هاي شكلمانند ديگر  ها جدول :جازيا .1
تـر تقسـيم    كوچكبه دو يا چند بخش د باشد، باي بلند و گستردهكنند. اگر جدول بسيار  مي

ه بـا  كـ مگـر اين  ،جدول گنجاند كرفته، هيچ ستوني از اطالعات را نبايد در ي هم شود. روي
هـيچ سـتوني از اطالعـات در جـدول آورده      گفتة ديگر   بهداشته باشد.  پيوندوع بحث موض
  .باشدشده ارجاع به آن  اي هگون مگر اينكه در متن به ،شود نمي

 ديـ هـا با  عنـوان  گـر يماننـد د  زيعنوان ن نيداشته باشد. ا يعنوانعنوان جدول: هر جدول بايد  .2
مـتن   خواندنخواننده بدون  هر چند. بازنمايد نيزجدول را  يباشد و محتوا و خالصه  روشن

آن  يو كل پايهبتواند مفهوم  ديبا ولي ،يافتآن نخواهد  تياز ماه يهمراه جدول، فهم كامل
  .كند افتيبا خواندن عنوان جدول در تنهارا 

 يواحـدها  نوشـتن  يبـرا  جـاي خـوبي   سـطر،  ايستون  سرنويسشمارش:  يواحدها نوشتن .3
 داشـته  هماننـد  شـمارش  واحـد  جـدول،  عـددها در  همـة  اگراست. گيري  شمارش يا اندازه

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

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

فصل همـراه   ةگذاري دوگانه (شمار شماره .شوند نوشته ميشماره و عنوان جدول باالي آن 
يل شـده  كه از چنـدين بخـش تشـ   كـ  رود كار مـي  به بلندهاي  جدول) تنها در گزارش ةشمار

  آيند. نميهاي سجاوندي  باشند. پس از عنوان جدول، عالمت
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و خطي  كار روند بهافقي  هاي خط ،هاي جدول جداسازي: بهتر است براي جداسازي بخش .5
. بهتر است كشيده شودها  سطر داده نيآخر ريز نيها و همچن ستون سرنويسدر باال و پايين 

 ديسـف  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 پانويس هاي جدول، : پانويسهاي جدول پانويس .6
، هاي انگليسي حرفشوند. اگر  آغاز مي »أ«ه با كشوند  نشان داده ميبا انديس باال  كوچك

هاي رياضـي   فرمول كه جايي كار برد، مانند ها را به نخواهد آنكنند يا نويسنده  درستابهام 
. كار بـرد  بهس براي پانوي توان را مي ...و # ،†، *اي از نمادها مانند  مجموعه باشند،و شيمي 
و بـراي انگليسـي و يونـاني از     از راست به چـپ  هاي فارسي پانويس ها يا نمادها براي حرف

  ؛آيند زيرخط پاييني جدول ميو  باال به پايين و همگي چپ به راست
دست آمده باشد، آن منبـع   به يگرياطالعات جدول از منبع د ايچنانچه جدول منبع جدول:  .7

  . شود يم نوشته در پرانتزو  عنوان جدول در پايان
ادامه  پياپي يها در صفحه توانند يجدول م يها ، ستوندر چند صفحه: اگر نياز باشد  جدول .8

 سـرنويس  جـدول،  عنـوان  و شـماره  ابد،يبعد ادامه  يها در صفحه يكه جدول ي. هنگاميابند
ك يـ در  نتـوا  را مـي  يريگ اندازه شمارش يا يواحدها. شوند يها تكرار م ستون و ها فيرد
 شوند نوشته مي پرانتز در ند،يايب ها ستون سرنويس. اگر واحدها و نمادها در نوشت ادداشتي
  رهيـ از جدول در دسترس نباشد، خط تاي  هخان اطالعات اگر. شوند يكرار نمت ها ستون در و

 National Information Standards( رود كــار مــي  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 يزات،تجه يساختار ياتجزئ ياكه طرح  يرهاييتصو .1
  ؛دهند يرا نشان م ها  آن
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رها، عمليـات، سـاختارهاي سـازماني، روابـط علمـي و فنـي،       آماهايي كه  نمودارها يا نگاره .2
  ؛كنند ها را ارائه مي مانند آن و عددي 

هـا، توپـوگرافي، قطعـاتي از زمـين،      ماننـد راه  يهـاي  ويژگـي  نشـان دادن  برايهايي كه  نقشه .3
 ؛روند كار مي به ها و مانند آن اجتماعيوضعيت  ،هاي فرهنگي و اقتصادي پيشرفت

بـه شـكل   آينـد،   به چشم مي گونه كه همانها و اشيا،  صحنه نشان دادنهايي كه براي  عكس .4
  .روند كار مي بهرنگي يا سياه و سفيد 

نمونه  برايها دشوار است.  ها با واژه آن گفتنه كي است جزئيات نشان دادنها  رد شكلكارك .5
 ولـي  ؛تـوان گفـت   مـي هـا   واژه باسختي  به را ها دهدو گروه از مشاه ةدو متغير يا مقايس پيوند

بـه خواننـده انتقـال     روشـني  بـه ايج را ، نتـ درآينـد ل تصـوير  كاين اطالعات به ش كه هنگامي
  د.نده مي
دسـت دهنـد.    بـه هـا   واژهدربـارة  تـري را   ه توصيف روشـن كروند  ميار ك به هنگاميها  شكل

افـزايش خوانـايي    نيـز  آن ردكاركـ سـومين  . هاي فني اسـت  تحليل داده ،ها شكلرد كاركدومين 
  است. نوشتار كي

زيـرا   ؛ها است آن كنارگذاشتن، بهتر از نيستروشن  ها ي كه كاركرد آنهاي شكل داشتن نگه
  ايـن  بـا نـد.  نك هست برآورد مـي  كه  آنچهبيش از گان، همواره توان درك خوانندگان را نويسند
اي  ويژه كمكو  با متن پيوندي مستقيم دارنده كشوند  نگه داشتههايي  بهتر است تنها شكل همه

هـا   هاي زيـر بـراي كـاربرد بهتـر شـكل      ژگيوي ).Jordan 1971, 400-406(نند ك به خواننده مي
  شوند. سفارش مي

، رونـد  كـار مـي   بهانتقال اطالعات  سازي آسانسازي و  ها براي روشن سادگي: هرچند شكل .1
همـان پوشـاندن    هـا  لغـزش . ايـن  دهـد  هـا روي مـي   هايي در كاربرد آن لغزش نيز گاهي ولي

نبايـد   يك شكل، كردن نگام درستهبنابراين  ؛است جزئياتبا انبوهي از  نوشتار ماية دست
را  ماية كليدي نوشـتار و دسـتاوردهاي آن   انديشه و دروناهميت  ي كه نياز نيستند،جزئياتبا 

  روشن باشند.ساده و  بايد ها شكلكه شدني است،  از اين رو، تاجايي دگرگون ساخت.
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ل داشـته  كشـ  ةشـمار  توصيفي همـراه  يل بايد عنوانكهر ش ):رنوشتب( لكعنوان يا شرح ش .2
ه بـراي  كـ باشـد   آنـي از  تر بزرگنبايد  و ندكل بايد ماهيت آن را توصيف كباشد. عنوان ش
 يـا ها  ها، عبارت برنوشت .)Ulman and Gould 1959, 221-222( نياز استفهم سريع آن 

 ي. بـرا رونـد  يكـار مـ   بـه هـا   هستند كه در گزارش همراه شـكل  يكوتاه يفيتوص هاي هجمل
كـار   را بـه  يفيتوصـ  يهـا  از برنوشت توان ميها  اطالعات شكل يرتفس به خواننده در كمك

 ي. برخـ شـود  گذاشته مـي آن نقطه  در پايان ،باشد كامل اي جمله يفيبرنوشت توص اگر. برد
 دردارنـد.   يـاز ن ييشناسـا  يبـرا  عنـواني هسـتند و تنهـا بـه     يحاز توضـ  نياز يب يري،مواد تصو

 National( شود گذاشته نميبرنوشت  در پايان رييگد يعالمت سجاوند يانقطه  ،گونه ينا

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

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

دهـد و   اهش ميكها را  برخي شكلنشدن  گذاري  شمارهخطر  ،اركاست. اين  بهتريا بخش 
هر فصـل   آغازها از  شكل گذاريِ شماره اگرشود.  تر مي ها آسان يا تغيير شماره ويرايشار ك

 يـا فصـل   ةهر شماره دو بخش خواهد داشت كه بخش نخسـت، شـمار  ، انجام شود يا بخش
 يونـد هـم پ  بـه  يـره ت يدو قسـمت بـا خطـ    يـن شكل خواهد بـود. ا  ةبخش و بخش دوم، شمار

  )؛Turner 1965, 86-88( )1-6(مانند شكل  يابند يم
در  يـد اسـتناد با  يـن اسـتناد شـود. ا   يروشـن   ها در متن به ها و جدول شكل همةبه  بايداستناد:  .5

 Jordan( بازنمايدو محتواي متن ها  محتواي شكل ميانرا  پيوندترين  ه منطقيكباشد  جايي

 Ulman and(هـا را داشـته باشـد     هـا بايـد ايـن ويژگـي     به شـكل  محل استناد ).400 ,1971

Gould 1959, 220-221:(  
 از آن در مـتن بـرده نشـده     يكـه نـام   شكلي. يايداز شكل ب پيشمحل  ترين يكدر نزد

كند. اگر نوجه ته آن و خواننده ممكن است ب گسلد ميخواننده را  يفكر يانباشد، جر
خواهـد   نگـاه خواننده در زمان مناسـب بـه آن    يايد،شكل پس از استناد به آن در متن ب
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را  ييزچ چهو خواهد دانست كه  شود ينم گسستهاو  يفكر يان، جراين. افزون بر كرد
  .وجو كند در شكل جست

 كـه  ينا كننـده، دانسـتن   و خسـته  يچيدهپ يفك توصيانجام شود. پس از خواندن  سريع
 ياربسـ  يرانـد، تـأث   بعـد نشـان داده شـده    ةدر شكل صـفح  يروشن بهساختار  ينا ياتجزئ
خواننـده   كـه  هنگـامي انجـام گرفتـه اسـت.     يـر د ياراستناد به شكل بسـ  يرازدارد؛  يكم
  .بپردازد نيزشكل  ديدنبه  تواند ياست كه م يزمان بهترين، خواند ميرا  يحتوض

 صـفحه   ةشـمار  توان يبعد باشد، م ةاگر شكل در چند صفح. گيردانجام ها  آن ةبا شمار
 .يايددر پرانتز ب يادرون متن  تواند مي. استناد به شكل آورد يزرا ن

  استناد ةشيو. 4-8
 ،1385 يحـرّ ( شـود  يك موضوع، استناد ناميـده مـي   ةدر زمين به آثار پيشينپديدآور  1استناد

شوند  به استنادهايي گفته مي متني درون. استناد ارندد متني برونو  متني درون ةگوناستنادها دو). 9
پـس    ،منبعدر اين شيوه مشخصات كوتاهي از كه  دهند كه در درونِ متن به منبع ديگر استناد مي

در جـايي   شـده  اسـتناد  منـابع   متنـي نيـز   استنادهاي بـرون در . شود از نقل مطلب در متن نوشته مي
در  ).28 ،1385 يحرّ(شوند  متن آورده ميپايان يا  ،يان فصلپايين صفحه، پامانند  ن،از متبيرون 

مـتن   و جـاي آن در پايـان   پارسـا  در كار رفتـه  بهمتني، فهرست منابع  اين راهنما، استنادهاي برون
  ها) است. اصلي (پيش از پيوست

،  3يكاگوشـ  نامـة  يوه، شـ 2يكـا آمر يشناسـ  انجمن روان نامة يوهشمانند گوناگوني  هاي  نامه شيوه
براي استناد  شود ميسفارش  .روند كار مي براي استناد به 5»يانتراب« نامة يوهش و ،4ونكوور نامة يوهش

هاي  به زبان متني درون متني و برون يها استناد. چند نمونه از كار رود به 6ايران ةنام شيوه در پارسا،
براي  ها در اين جدول .اند دهآم 2-4و  1-4هاي  در جدولنامه  شيوهاين  ةبر پايفارسي و انگليسي 

                                                                                                                         

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

  در دسترس همگان است. imos.irandoc.ac.ir ينشان در نامه يوهش اين 6
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. شـود  ديـده مـي  متني و سپس اسـتناد درون متنـي (درون پرانتـز)     هر مدرك، نخست استناد برون
پيشـگيري  . 1388زاده، حسـن.   كمال«متني به يك كتاب با يك نويسنده  براي نمونه، استناد برون

متني براي همين كتاب  اد درونو استن» . تهران: نور دانش.هاي قلبي به زبان ساده و درمان بيماري
كتـاب و   نام خانوادگي نويسنده و سال انتشـار   ،متني استناد درون است.» )40، 1388زاده  كمال«(

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

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

  نمونه  مدرك

  كتاب
  نويسنده  با يك

  . تهران: نور دانش.هاي قلبي به زبان ساده پيشگيري و درمان بيماري. 1388زاده، حسن.  كمال
 )40، 1388زاده  (كمال

  كتاب
  نويسنده با دو

ــاه.   ــاني، محمدحســين، و محمدرضــا داورپن ــابي اطالعــات در   مفــاهيم و روش. 1381دي هــاي بازي
  . مشهد: دانشگاه فردوسي، مؤسسة چاپ و انتشارات.اي ايران هاي رايانه هاي كتابخانه نظام

  )56، 1381(دياني و داورپناه 

  كتاب
  نويسنده  با سه

. تهـران: سـازمان   هـاي ايـران   مـوزه . 1372صارمي، كتايون، عباس رفيعي فراهاني، و فريدون اماني. 
  ميراث فرهنگي كشور.
  )78، 1372(صارمي، رفيعي، و اماني 

  تابك
  سه نويسنده با بيش از

فـر، و احمـد نمـايي.     حسـن سـلطاني    اكبري، محمدتقي، احمد رضواني، محمدتقي منشـي طوسـي،  
هـاي   . مشهد: بنيـاد پـژوهش  فرهنگ اصطالحات علوم و تمدن اسالمي: انگليسي ـ فارسي . 1372

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

  كتاب
  با مترجم، ويراستار،

  دآورندهيا گر

  . تهران: نشر گفتار.1379. ترجمة گيتي خوشدل. آدميت. 1978بوسكاليا، لئو. 
  )90، 1978(بوسكاليا 
  يا

  . تهران: نشر گفتار.1978. نوشتة لئو بوسكاليا. آدميت. 1379خوشدل، گيتي، مترجم. 
  )90، 1379(خوشدل 

  كتاب با
  نويسندة سازماني

ضـوابط طراحـي   . 1380تـر امـور فنـي و تـدوين معيارهـا.      ريزي كشور. دف سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور، معاونت امـور پشـتيباني، مركـز     . تهران: سازمان مديريت و برنامهفضاي سبز شهري

  مدارك علمي و انتشارات.
  )34، 1380ريزي كشور. دفتر امور فني و تدوين معيارها  (سازمان مديريت و برنامه

  فصلي از
 يك كتاب

ــوروزي چــاكل ــاني . «1384ي، عبدالرضــا. ن ــاتي و جه ــة اطالع ــاالت در » شــدن. جامع ــة مق مجموع
 العابـديني،  ويراسـتة محسـن حـاجي زيـن    رسـاني ايـران،    انجمن كتابـداري و اطـالع   هاي همايش

  تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران.. 121-153
  )140، 1384(نوروزي چاكلي 
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  نمونه  مدرك

   كتاب
  الكترونيك

. تهران: مركز اطالعات و 1380. ترجمة مهري صديقي. انتخاب منابع اطالعاتيتا.  ، جيل. بيالمبرت
    مدارك علمي ايران.

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

  يا
طالعـات و  حسـين قاسـمي. تهـران: مركـز ا     . ويراسـتة علـي  نشر الكترونيكـي . 1382بابايي، محمود. 

   .9/5/1385مدارك علمي ايران. دسترسي در 
.http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm  

 )1382(بابايي 

  مقاله
 نويسنده با يك

ــي ــدي بن ــازنين. اس ــدني     . «1383، ن ــة م ــار جامع ــا رفت ــاط آن ب ــان و ارتب ــاركتي معلم ــديريت مش م
  .96-65): 2( 34يتي شناسي و علوم ترب مجلة روان» آموزان. دانش

  )1383اسدي  (بني

  مقاله
 با دو نويسنده

مجلــة » هــا. هــا و چــالش اســتناد در آثــار علمــي: چالــه. «1383بــداغي.  حــري، عبــاس، و اعظــم شــاه
  .96-65): 2( 34شناسي و علوم تربيتي  روان

  )1383بداغي  (حري و شاه
  مقاله

 نويسنده با سه
  يسندهنو نام نويسندگان مانند كتاب با سه 

  مقاله
 سه نويسنده با بيش از

  نام نويسندگان مانند كتاب با بيش از سه نويسنده

  مقالة
 ترجمه شده

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

. 2004نوشتة كاتارزينـا ماترسـكا.   » كتابداران در عصر دانش.. «1384سليماني، محمدرضا، مترجم. 
  .98-87): 4و  3( 20 رساني علوم اطالع

  )1384(سليماني 

  مقالة
 كنفرانس

بر بلـوغ آزمايشـگاهي، از سـر     DEHPتأثير . «1384دالمن، اعظم، حسين ايماني، و حوريه سپهري. 
شـده در چهـاردهمين كنفـرانس     پوسـتر ارائـه   .»هاي نابالغ مـوش  گيري ميوز، و تكوين اووسايت

  شناسي، گيالن. سراسري زيست
  )1384(دالمن، ايماني، و سپهري 

  هاي مقالة نشريه
 الكترونيك

اي و  افزارهـاي كتابخانـه    هـاي بازيـابي اطالعـات بهينـه در نـرم      طراحي سيسـتم . «1379گزني، علي. 
. 3/7/1385). دسترســــي در دي 10( 2-1، ش. 16 رســــاني علــــوم اطــــالع» رســــاني. اطــــالع

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

  هاي مجله
 چاپي

  .6فروردين: بر،  لي« كتابداري موسيقي.. «1384قاسمي، فاطمه. 
  )1384(قاسمي 



  61  نگارش

 

  

  نمونه  مدرك

  هاي مجله
 الكترونيك

مجلـة الكترونيـك پژوهشـگاه    » ترونيـك. متاديتـا در محـيط آمـوزش الك   .« 1385عاصمي، عاصـفه.  
. 3/7/1385). دسترســـــــــي در 1( 6 اطالعـــــــــات و مـــــــــدارك علمـــــــــي ايـــــــــران

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

  هاي روزنامه
 چاپي

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

  هاي روزنامه
 الكترونيك

در  سـي دستر .1385مهر،  9، هشمهري آنالين» آغاز تبديل دارالفنون به موزه.. «1385سبزعليان، مرضيه. 
11/7/1385. http://www.hamshahri.org/News/?id=5608.  

  )1385(سبزعليان 

  نامة
  شخصي

الـوزراء قـائم مقـام فراهـاني دربـارة       اي سياسـي و تـاريخي سـيد   ه نامه. 1358مقام فراهاني، ابوالقاسم.  قائم
. بـه كوشـش جهـانگير قـائمي. تهـران:      ق1243االول  معاهدة تركمانچاي و غرامات آن، دهة اول ربيع

  دانشگاه تهران.
 )23، 1358مقام فراهاني  (قائم

  اي مجموعه
 ها از نامه

م و به جوانان خارج از كشور شامل اطالعاتي علمي باران: چند نامه به پسر قطره. 1377اسماعيلي، محمد. 
  تهران: كتاب زمان.....  دربارة نفت و

 )45، 1377(اسماعيلي 

  هاي مصاحبه
 منتشرشده

سازان جهان به انضمام مصـاحبه   مصاحبه با تاريخ. مصاحبه با جوليو آندره اوتي در 1362فاالچي، اوريانا. 
  .51-24يمان. تهران: جاويدان. . ترجمة مجيد بيدار نربا پادشاه ايران

  )43، 1362(فاالچي 

  هاي مصاحبه
 منتشرنشده

اي منتشرنشده با ماكسيم رودنسون: دربارة انتگريسم اسالمي. دسترسي  تا. مصاحبه آشكار، ژيلبر. بي
  .  www.peykarandeesh.org. 3/2/1385در 

  تا.) (آشكار بي

  ها نامه پايان
 ها و رساله

نامة كارشناسي ارشـد،   پايان» بررسي مهريه، حدود و احكام آن در فقه اماميه.. «1380فالحي، داود. 
  دانشگاه قم.

  )1380(فالحي 

  مدارك پيوسته
 با نويسندة مشخص

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

  )1384(پازكي 

  مدارك پيوسته
 با نويسندة نامشخص

. 3/7/1385هـاي آموزشـي انجمـن. دسترسـي در      ها و كارگاه . دوره1385انجمن روانشناسي ايران. 
http://www.iranpa.org/page.asp?T_pages=43  .  

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

 نمونه  مدرك

  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) 
 يا

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) 

 يا
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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 نمونه  مدرك

  مقاله
 با سه نويسنده

  نويسنده نام نويسندگان مانند كتاب با سه 

  مقاله
  سندهنام نويسندگان مانند كتاب با بيش از سه نوي  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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 نمونه  مدرك

  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) 



  

 

  منابع فهرست. 5

. المللـي  بـين  رهنمودهاي: علمي هاي نگارش در استناد هاي شيوه. 1385. بداغي شاهو اعظم  ،عباس ي،حرّ
  .تهران دانشگاه: تهران

 .20/2/1395: در دسترسـي . »نويسـي  چكيـده  و چكيـده «. 1380. يرسـان  و اطالع يكتابدار المعارف ةداير
https://goo.gl/vW1E37  

 و كتابـداران  كـاربران،  ميـان  مشترك آفريني ارزش و شناختي نقشة واكاوي«. 1394بگلو، رضا.  رجبعلي
، دانشـگاه  دكتـري  سـالة ر» هدف. وسيله نظرية پايه بر ايران در ديجيتال كتابخانه افزارهاي نرم طراحانِ
 .مشهد فردوسي

  . تهران: فرهنگ معاصر.يرسان و اطالع يكتابدار ةدانشنام. 1379. ينراست ينفرورد و ،پوري سلطاني،
American Management Association. 1996. The AMA Style Guide for Business Writing. New York: 

AMA. 

International Organization for Standards (ISO). 1986. ISO 7144. Documentation: Presentation of 
Thesis and Similar Documents. Switzerland: ISO. 

International Organization for Standards (ISO). 1985. ISO 6357. Documentation: Spine Titles on 
Books and other Publications. Switzerland: ISO. 

Jordan, S. 1971. Handbook of Technical Writing Practices. New York: John Wiley & Sons. 

National Information Standards Organization (NISO). 1995. ANSI/NISO Z39.18. Scientific and 
Technical Reports: Elements, Organization, and Design. Maryland: NISO. 

National Information Standards Organization (NISO). 1997. ANSI/NISO Z39.14. Guidelines for 
Abstracts. Maryland: NISO. 

Riordan, D. G., and Steven E. Pauley. 1996. Technical Report Writing Today. Boston: Houghton 
Mifflin Company. 

Turner, R. P. 1965. Technical Report Writing. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 

Ulman, J. N., and J. R. Gould. 1959. Technical Reporting. New York: Holt, Rinehart, and 
Winston.  


