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دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید مدنی /رساله توسط نامه پایاننگارش طرح پیشنهادی در  نحوهدستورالعمل 

 آذربایجان

 

های دانشجویان تحصیالت  نامه/رساله سازی فرمت طرح پیشنهادی )پروپوزال( پایان دهی و یکسان دستورالعمل حاضر در راستای نظم

تکمیلی تهیه شده است و الزم است تمامی دانشجویان در حین نگارش طرح پیشنهادی نهایت دقت الزم را در رعایت موارد مندرج در 

 . این دستورالعمل داشته باشند

تحصیالت بخش معاونت آموزشی و ) دانشگاهسایت در موجود  )دارای کد ایزو(بر اساس فایل نمونه  نامه/رساله تن پروپوزال پایانم

افزار  توانند از نرم های گروه آموزشی ریاضی می تهیه شود. دانشجویان رشته wordافزار  در نرم (/مدیریت تحصیالت تکمیلیتکمیلی

 .تغییر داده نشودلیکن فرمت کلی فایل  ،نیز استفاده نمایند پرشین زی

 

 نکات عمومی در تهیه پروپوزال

در نظر  cm 5/2 هزبه اندا و از راست و چپ cm 5/1از باال و پایین به اندازه  متن های و حاشیه هدتهیه ش A4صفحات پروپوزال در  -

 گرفته شود.

 ( باشد.Justifyهر دو طرف تنظیم ) و متن از 15/1فاصله بین سطرها در متن اصلی  -

 و نوشتار انگلیسی از فونت 12با اندازه  B Nazaninدر سرتاسر نوشتار اعم از متن اصلی، مراجع و ... در نوشتار فارسی از فونت  -

Times New Roman  فونت تیترهای اصلی همان  استفاده گردد. 1۱اندازهB Nazanin  12با اندازه ( با سایز ضخیمBold)  خواهد

 بود.

 12اندازه  Times New Roman و فونت( Boldضخیم ) 11با اندازه  B Nazaninعنوان فارسی و التین پروپوزال به ترتیب با فونت  -

 نوشته شود. (Boldضخیم )

و ... به دقت  پرانتز،ویرگول، فاصله بین کلمات، رعایت فاصله قبل از عالئم  اعم از رعایت فاصله و نیم در سرتاسر متن نکات ویرایشی -

 کنترل شود.

 صفحه اول نیز به طور دقیق تکمیل شود. جدولتکمیل و اطالعات مورد نیاز  Boldدر ابتدای صفحه با اندازه پروپوزال مشخصات  -

 بین متن اصلی و تیتر بعد یک سطر فاصله گذاشته شود. -

 متر تورفتگی شروع شود. سانتی 5/۱ با های بعدی به جز پاراگراف اول هر بخش، متن پاراگراف -

التین  (F-0420-04/01) فونت کد ایزو موجود در زیر صفحاتنوع اعداد جدول و داخل متن با فونت فارسی نوشته شود. ضمناً  -

  بوده و تغییر داده نشود.

 ی شود.از تغییر سربرگ فایل نمونه پروپوزال و ایجاد هر گونه کادر اضافی در حاشیه صفحات جداً خوددار -

پروپوزال تکمیل شده و پس از در آخرین صفحه  نامه/رساله پایانتأیید طرح پیشنهادی  فرمپس از نهایی نمودن متن پروپوزال،  -

موجود بودن یا نبودن موارد مشابه و تفاوت  گردد.بارگذاری اسکن شده و در سامانه پژوهشی  ،ء توسط دانشجو و اساتید راهنماامضا

 های مشخص شده به طور دقیق و کامل درج شود. آن با طرح پیشنهادی در محل

گونه مغایرت )حتی یک  به طور دقیق کنترل شود تا هیچمشخصات دانشجو، اساتید و عنوان پروپوزال در تمامی مستندات الزم  -

مشکالت بعدی، الزم است دقت کافی در انتخاب عنوان  هجهت پرهیز از هر گون ،ورکلمه( با یکدیگر نداشته باشند. بدین منظ

 در صورت مشاهده هر گونه تناقض، پروپوزال عودت داده خواهد شد. پروپوزال صورت گیرد.
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 دهی در متن و فهرست پایانی نحوه مرجع

فهرست متن و ، باید در اند شده ذکرنامه/رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی  پروپوزال و یا نسخه نهایی پایانکلیه منابعی که در متن 

دانشجویان باید از بین دو تنظیم شوند. دهی  یا شماره( APAالفبایی ) دهی استاندارد مرجعیکی از منابع با مشخصات کامل به 

نامه/رساله را بر آن اساس آماده نمایند که روش  دهی، یک روش را انتخاب و مراجع پایان شماره ( وAPAدهی الفبایی ) استاندارد مرجع

 :باشد ( می1جدول )های مختلف به شرح  برای رشته شده انتخاب

 

 مختلف های آموزشی  ها توسط دانشجویان گروه /رسالهنامه پایان مراجع در متن طرح پیشنهادیدهی  ارجاعهای  (: روش1جدول )

 دهی روش انتخاب ارجاع نام گروه آموزشی دانشکده 
 APA ها همه رشته الهیات و معارف اسالمی

 APA ها همه رشته کشاورزی

 ادبیات و علوم انسانی
 MLA زبان و ادبیات انگلیسی 

 APA ها  بقیه رشته

 دهی  شماره ها همه رشته فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

 فنی و مهندسی 
 APA مهندسی عمران 

 دهی  شماره ها رشتهبقیه 

 علوم تربیتی و روانشناسی
 دهی  شماره علوم ورزشی 

 APA ها بقیه رشته

 علوم پایه 
 APA ریاضی 

 دهی  شماره ها بقیه رشته

 

دهی، فرمت نوشتار مراجع )اعم از ترتیب مشخصات نویسندگان، سال انتشار، عنوان اثر، نام نشریه،  شماره و APAدر هر دو روش 

همکاران اساتید و  ؛خواهد بود توسط اداره تحصیالت تکمیلی شده ارائهمطابق دستورالعمل  ،شماره صفحات و ...( در لیست پایانی

همچنین الزم است کلیه منابع در . جداً خودداری نمایندمد نظر گروه فرمت دیگر محترم از پیشنهاد تهیه لیست مراجع با هر گونه 

 داشته باشند. با هم متن و لیست منابع چک شوند که تطابق الزم را 

 باشد. Capitalعنوان مراجع در لیست پایانی فقط حرف اول کلمه اول عنوان ها، در  تمامی روشدر  -

 ها اشاره شود.ها باید در متن اصلی با ذکر منبع آنها و پیوستها، پانوشتها، فرمولها، جدول، شکلمراجع تمامیبه  -

 مشخص شود. "..."با عالمت  شده نقلگیرد، شروع و پایان مطالب مورد استفاده قرار می گاه قسمتی از مطالب یک منبع عیناًهر -

 مختصر نوشته شود و یکنواختی در فرمت منابع حفظ شود. صورت بهمنابع بایستی  لیستنام کوچک محقق در  -

  و ... استفاده شود. endnoteدهی مانند  افزارهای مرجع از یکی از نرم توان می دهی در مرجع -

 مختصر به طور بههای مذکور  در لیست پایانی برای هر یک از روش ها آندر ادامه، کلیات ارائه مراجع در داخل متن و نحوه آوردن 

 شود. های فارسی و انگلیسی ارائه می همراه ذکر نمونه

 

 APAفرمت نحوه انواع مراجع به روش  الف( 

التین  صورت بهفارسی و مراجع التین  صورت به(، در داخل متن و فهرست مراجع، نحوه ارجاع مراجع فارسی APAدر روش الفبایی )

 نویس پرهیز گردد.  پی صورت به صورت فارسی و التین آنهاالتین در داخل متن به باشد و از نوشتن نام نویسندگان 

بیش از دو  که یدرصورت)نام خانوادگی محقق، سال انتشار( است.  صورت بهنحوه ارجاع به منابع در متن اصلی در پایان جمله  -

توان شماره صفحه مرجع را  )نام محقق اول و همکاران، سال انتشار( خواهد بود. همچنین می صورت بهمحقق باشند، نحوه ارجاع 

های مذکور،  (. در صورت استفاده از هر یک از شیوه1۱، شماره صفحهنیز ذکر نمود. برای مثال، )نام خانوادگی محقق، سال انتشار
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رجع جزو متن باشد و در انتهای جمله نباشد به شکل زیر م که یدرصورتبایستی در سرتاسر متن از یک فرمت استفاده شود. 

 ا نام خانوادگی محقق )سال انتشار، شماره صفحه(.شود: نام خانوادگی محقق )سال انتشار( ی نوشته می

( 2۸ ، ص.11۳۱پور و همکاران ) ( دریافتند که .... . یا علی11۳۱پور و همکاران ) علی در داخل متن: مراجع فارسیای از  نمونه

 دریافتند که .... . 

 (.     Park et al., 2018: 11( و یا پارک و همکاران )Park et al., 2018: پارک و همکاران )در داخل متنمرجع التین ای از  نمونه

 در روش الفبایی، در لیست پایانی ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی بر اساس نام خانوادگی نویسنده اول مرتب شوند. -

 کفایت اثر تاریخ انتشار و پدیدآورنده نام ذکر نیست. صفحه شماره ذکر به نیازی شوندمی بازیابی اینترنت از که منابعی مورد در -

تا تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی که یدرصورت (.11۳1مانند: )وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  .کند یم

 تا(.مانند: )وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بیشود. استفاده می

شود. مانند: استفاده می "همکارانو "و از عبارت  ذکرشدهباشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول  نفربیش از سه  مؤلفاناگر تعداد  -

 (.۹۳، ص. 11۸۳ران، )مرادی و همکا

شوند. مانند: )مرادی، از هم جدا می)؛( اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول  -

 (.۸۱ ، ص.11۱5، همکاران؛ عابدی و 1۳ ، ص.11۸۳

ه ویرگول از هم جدا ها با نقطگر سالی، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دشودمیاگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده  -

 (.11۳1؛ 11۳2؛ 11۸۳، مرادیشوند. مانند: ) می

شود و فقط نام خانوادگی نویسنده استناد درون متنی ذکر نمی عنوان بهاند، مترجم هایی که به فارسی ترجمه شدهبرای کتاب -

 (.1۳ ، ص.111۳اثر در داخل کشور خواهد آمد. مانند: )ویکری، اصلی همراه با تاریخ انتشار 

 استفاده نشود. "همان"استناد شود، الزم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت  چند باراگر به یک منبع  -

شود، در فهرست منابع درج نخواهد شد؛ زیرا این منابع مطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پست الکترونیکی مبادله می -

اله فتاحی  شود. مانند: رحمتبرای این منظور تنها از ارجاع درون متنی استفاده می توسط سایر افراد هستند. یابیباز رقابلیغ

 M. Burton (personal communication, August 1, 2009) ,( 11۳۱، 2آبان )ارتباط شخصی، 

 در (مراجعت بایستی در فهرست منابع )الزم به ذکر است مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شده اس

 URLدر این قسمت اطالعات بیشتری مانند نام نویسنده)ها(، سال انتشار منبع، عنوان کامل منبع و  آورده شود. نامه پایان انتهای

همچنین، اگر از یک نویسنده آثار متعددی در فهرست نهایی آورده شود نوشتن  شود.یا محدوده و دامنه صفحات آورده می

 مشخصات کامل آنها ضروری است و از نوشتن اسامی آنها به صورت ///////////// پرهیز شود.

 

 APAبه روش  هایی از نحوه نوشتار مراجع در لیست پایانی نمونه
 

 مقاالت مجالت

 فرمت
)شماره(،  دورهمقاله، نام ژورنال یا مجله،  عنوانحرف اول نام. )سال انتشار(. نام و یا نام خانوادگی، 

 پایان. -آغاز

 مثال

 (،2) ۸۳ ،، مجله علمی سالمتیابی پزشکان مسجد سلیمان عطالتحلیل رفتار ا. (111۸. )سامانیان، م

۳۳-1۱۱. 
Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical 

decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63. 
 

Rose, M.E., Huerbin, M.B., Melick, J., Marion, D.W., Palmer, A.M., Schiding, J.K., 

Kochanek, P.M. and Graham, S.H. (2002). Regulation of interstitial excitatory amino 

acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research, 943 (1), 15-22. 

 فرمتمقاالت 
، به صورت ایتالیک کنفرانسعنوان حرف اول نام. )سال انتشار(. عنوان مقاله، نام و یا نام خانوادگی، 

 پایان.-تاریخ برگزاری،  شهر محل برگزاری، کشور محل برگزاری، آغاز
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در  منتشرشده

کنفرانس داخلی 

 مثال یالملل نیبیا 

 یها سازه یلدر تحل یتقارن یها گروه و گروه یهنظر یکاربردها (.11۸۸، ع. )محمدی جهان ، ع. وکاوه

، مجموعه مقاالت، نعمرا یمهندس یالملل ینکنگره ب ینهشتمیچیده، پ یها فضاکار با تقارن

 .25-1۸شیراز، دانشگاه شیراز، 

Jafarzadeh, F. and Zamanian, M. (2013). Effect of stress anisotropy on cyclic behavior of 

dense sand with dynamic hollow cylinder apparatus, Proceedings of the 18th 

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, 

France, 1026-1030 

 کتاب

 نویسندهبا یک 

 فرمت
شهر محل . ایتالیک صورت بهنام کتاب ، نام نویسنده )سال انتشار(. نویسندهنام خانوادگی 

 انتشار: نام انتشارات.

 مثال
 تهران: انتشارات بال. توصیف آماری.(. 11۸۸، کامبیز )کامکاری

Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art 

therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press. 

بیش از دو 

 نویسنده
 مثال

تهران:  ،درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه(. 11۳۱) .و محمدی، م. رضایی، س .؛، اکوکبی

 .چاپار
Murphy, M. A., Lai, D. and Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood 

(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support 

Society. 

 مثال شدهویرایش
 سمت. شناسی عمومی. ویراست دوم. تهران:(. مرجع11۸1. )1مرادی، ن. 

Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology 

and behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley. 

مجموعه 

 مقاالت
 مثال

-(. جامعه اطالعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین11۸۹نوروزی چاکلی، ع. ر. )

رسانی ایران ی انجمن کتابداری و اطالعها شیهمامجموعه مقاالت العابدینی )ویراستار(، 
 (. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.121-151)ص ص. 

-Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam مثال بدون نویسنده

Webster. 

 نامه پایان
 

 فرمت
نامه یا رساله، گروه، دانشکده، دانشگاه شهر،  نام خانوادگی، حرف اول نام. )سال(. عنوان پایان

 کشور.

 مثال

گروه  نامه کارشناسی ارشد، (. مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان، پایان1111) ع.ایزدپناه، 

 ایران.، قم، دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معارف اسالمی،
Muller, D.A. (2008). Designing Effective Multimedia for physics education, School 

of Physics, University of Sydney, Sydney, Australia. 

استانداردها و 

 ها دستورالعمل
 مثال

 ریزی و برنامـه معاونـت، روسازی آسفالتی های راه ایران نامه آیین(. 11۳۱. )21۹ شمارهه نشری

 .جمهور سیرئ اهبـردیر نظـارت
ASTM Standard D 854. (2002). Standard test methods for specific gravity of soil 

solids by water pycnometer, ASTM International, West Conshohocken, PA. 

 گزارش تحقیقاتی
 فرمت

عنوان گزارش تحقیقاتی، نام مؤسسه انجام دهنده تحقیق، نام خانوادگی، حرف اول نام. )سال(. 

 شهر، کشور.

 مثال
 های شده با کالفرمحصو یآجر یوارهاید ای  رفتار لرزه یلتحل(. 11۸۳یزی، م. )عموزاده تبر

 ، تهران، ایران.مدرس یتدانشگاه ترب ،ستیز طیمحی، دانشکده مهندسی عمران و بتن

نامه و  ارجاع فرهنگ
 المعارف در منابع دائره

 فرمت
ها نام سرپرست آورده شده و سپس بقیه اطالعات ضروری، همانند  المعارف در ارجاع دائره

 .آید کتاب به ترتیب می

 مثال

چاپ دوم، مرکز  ،المعارف بزرگ اسالمی دائره .(1111) .و همکاران.ک. بجنوردی، س

 ، ایران.تهران، المعارف بزرگ اسالمی دائره
Greenbaum, T.L. (1998). The handbook for focus group research, 2nd edn., Sage 

Publications, Thousand Oaks, CA. 
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  دهی شماره شیوهفرمت نحوه انواع مراجع به 

شـود، در صـورت    . اگر با اختصاص یک عدد به منبعی استنادشوند شان عددگذاری می ب قرارگیریاین شیوه استنادها بر اساس ترتیدر 

 شود. استفاده مجدد از همان منبع برای استنادهای متعاقب، از همان عدد استفاده می

 شود. دقت نمایید براکتداده می که از یک منبع اخذ شده، در داخل براکت با شماره به منبع ارجاع یا جملهدر این روش در  -

 .]1[ گیردپس از ارجاع قرار می گذاری(نشانه )یا هر عالمت باید در داخل جمله بوده و نقطه پایان جمله

 شود.تمامی ارجاعات به یک منبع در کل متن، فقط با یک شماره یکسان ارجاع داده می -

و بـا کامـا    قرارگرفتـه ها در داخل یک براکت به چند منبع ارجاع داده شود، شماره آن زمان هم صورت بهالزم باشد  که یهنگام -

[ 5، 1، 1شود. مانند ]باشد، از یک خط منها بین شماره اول و آخری استفاده میها پشت سر هم آن شود و اگر شمارهجدا می

 [1-5یا ]

 شوند.در انتهای متن و در قسمت منابع ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی معرفی می -

نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان منبـع  حرف اول صورت، ابتدا شماره ارجاع، به یطورکل بهترتیب نوشتن مشخصات هر منبع  -

 اریب، شماره ویرایش آن، محل انتشار یا ناشر و در انتها سال انتشار. صورت به

 

 دهی هایی از نحوه نوشتار مراجع در لیست پایانی به روش شماره نمونه

مقاالت 

 مجالت

 فرمت

با کاما از  که هر یک ،نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا برای همه نویسندگان: ]شماره مرجع[ 

، محل شماره صفحات ه،جلیا مدوره شماره  یا کنفرانس، مجله ، نام"عنوان مقاله"دیگری جدا شود. 

 .سال انتشارچاپ مجله یا برگزاری کنفرانس، 

 مثال

، "مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان" ن. بنی اسدی،[ 1۱]

 .11۸1، ۳۱-۱5، صفحات 1۹شناسی و علوم تربیتی، شماره مجله روان

Journal Article in Print: Abbreviated titles 

[28] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and 

shufflenets for optical communications," IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, 

June 1997. 
Journal Article in Print: Full titles 

[29] J. R. Beveridge and E. M. Riseman, "How easy is matching 2D line models using 

local search?" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 

19, pp. 564-579, June 1997. 

مقاله از مجله 

 الکترونیکی

 فرمت

هر یک با کاما از دیگری . نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا برای همه نویسندگان:  [ شماره مرجع]

جدا شود. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله ]اینترنت[. روز و ماه و سال انتشار ]روز ماه و سال 

 .صفحات استناد به آن[؛دوره )جلد(: شماره

 مثال
[24] P. H. C. Eilers and J. J. Goeman, "Enhancing scatterplots with smoothed densities," 

Bioinformatics, vol. 20, no. 5, pp. 623-628, March 2004. [Online]. Available: 

www.oxfordjournals.org. [Accessed Sept. 18, 2004]. 

مقاالت 

 منتشرشده

در کنفرانس 

داخلی یا 

 یالملل نیب
 

 فرمت

 عنـوان " .ترتیـب  نیهمـ رای همه نویسندگان به ب .نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا ]شماره مرجع[ 

-صـفحات آغـاز   .کشور،تاریخ برگزاری کنفرانس، صص هر محل کنفرانس،. شنام کنفرانسدر . "مقاله

 پایان.

 مثال

Conference Paper in Print 

[16] L. Liu and H. Miao, "A specification based approach to testing polymorphic 

attributes," in Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th 

International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, 

USA, November 8-12, 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 

2004. pp. 306-19. 
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Unpublished Conference Paper 

[18] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th 

International Conference on Fuzzy Systems, 1996, Cairo, Egypt. 1996. 

 کتاب

با یک 

 نویسنده

 فرمت

 کامـل  عنـوان  .نـام خـانوادگی   .حـرف اول نـام  نام و یا  برای همه نویسندگان:]شماره مرجع[ 

محـل انتشـار: ناشـر؛     خانوادگی، نام. شماره جلد. شـماره ویـرایش.  برای مترجم نام کتاب. 

 انتشار. تاریخ

 مثال
 .11۱۹ی، شیراز، ا پوستهی ها ساختمانفرشاد، م. [ 1]

[1] R. B. Stewart, "How to Build a Boat," in Boats for Dummies, 10
th

 ed. New 

York: IEEE Trans. Boat Packag., 2014, ch. 7, pp. 120-145. 

دو با 

 نویسنده

 فرمت
هر یک با کاما از  .نام خانوادگی .حرف اول نامنام و یا برای همه نویسندگان: ]شماره مرجع[ 

 دیگری جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 U. J. Gelinas, Jr., S. G. Sutton, and J. Fedorowicz, Business Processes and [9] مثال

Information Technology. Cincinnati: South-Western/Thomson Learning, 2004.                                    

هشد ویرایش  مثال 
[6] A. Rezi and M. Allam, "Techniques in array processing by means of 

transformations, " in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidemsional 

Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180. 

  اینترنتی

[20] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd 

ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book. 

بابایی، نشر الکترونیکی، ویراسته علی حسین قاسمی. تهران: مرکز اطالعات و مدارک م. [ 1]

  http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm.11۸2 علمی ایران،

 [۳/5/11۸5دسترسی در ]

 نامه پایان
 

 فرمت

هر یک با کاما از  .نام خانوادگی .،حرف اول نامنام و یا برای همه نویسندگان:  [شماره مرجع]

گروه تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، ، نامه انیپامقطع  ،"نامه انیپاعنوان "دیگری جدا شود. 

 .شهر، کشور، سال

 ,.J. O. Williams, "Narrow-band analyzer", Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng [1] مثال

Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. 

 تحقیقاتیگزارش 
 فرمت

هر یک با کاما از  .نام خانوادگی .،حرف اول نامنام و یا : مجریانبرای همه  ]شماره مرجع[

، محل دهنده سفارششماره ثبت، نام کامل  ،"طرح پژوهشیعنوان "دیگری جدا شود. 

 .انجام طرح، تاریخ انجام طرح

 
[1] E. E. Reber absorption in "the earth’s atmosphere," Aerospace Corp., Los 

Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988. 

 

 MLAفرمت نحوه انواع مراجع به روش  

را در داخل پرانتز  دیا کردهکه از آن استفاده  یا صفحهنام خانوادگی نویسنده و شماره  است یکافتنها  یمتن دروندر این روش در حالت 

 مثال: بیاورید.
Medieval Europe was a place both of “raids, pillages, slavery, and extortion” and of “traveling merchants, monetary 

exchange, towns if not cities, and active markets in grain” (Townsend 10). 

 مثال:. (ده بعدو نویسننام  ،نام خانوادگیشود: ) دهی میدر متن مرجع صورت نیبدباشد دو و یا سه نویسنده اگر 
(Rabkin, Greenberg, and Olander vii) 

 مورداستفادهکنیم. سپس شماره صفحات استفاده می "و همکاران"تنها نام خانوادگی نویسنده اول و از  ،اگر بیش از سه نویسنده باشد

 (Lauter et al. 2601-09)                             مثال:  شود.آورده می

متنی نیست و تنها کافی است که شماره اگر نام نویسنده در جمله آورده شده باشد نیازی به تکرار نام در مرجع درون -

       مثال:ذکر شود.  مورداستفادهصفحات 

Tannen has argued this point (178-85). 

 شوند. مثال:دهی و در خارج از پرانتز بدون فاصله استفاده میکاما بعد از مرجع نقطه یا -
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In his Autobiography, Benjamin Franklin states that he prepared a list of thirteen virtues (135-37). 

 

 MLAروش  بهای از نحوه نوشتار مراجع در لیست پایانی  نمونه

مقاالت 

 مجالت

 فرمت
شماره  :ایتالیک بنویسید و تاریخ انتشار صورت بهنام نشریه  ."عنوان مقاله". مؤلفنام  ،خانوادگینام 

 صفحه.

 . ۹۱ -۹5: 1۳۳۱ژوئن  2. نیویورک "۳۱ ی دههازدواج در "پرین، دینا،  مثال

Prin, Dinah." Marriage in the 90s". New York 2 June 1990: 40-45. 

مقاله از مجله 

 الکترونیکی

 فرمت
سازمان/نهاد پشتیبان، تاریخ  .یاینترنتنام صفحه   ".عنوان مقاله")نام خانوادگی نویسنده ، نام(. 

 .(. وب. تاریخ بازدیداست افتهیرییتغانتشار )یا آخرین تاریخی که 

 مثال

و مـدیریت شـهری.    یزیـ ر برنامـه پنجمـین کنفـرانس    "بررسی شهرهای مجازی." ، محمد(.خاکپور)

2۱11. 

Erfanian, Morteza, et al. "Iranian students and social networking sites: Prevalence and 

pattern of usage." Procedia-Social and Behavioral Sciences 83 (2013): 44-46. 

 کتاب

 فرمت
اگـر کتـاب دارای ویراسـتار،    . ایتالیـک  صـورت  بـه عنوان کتـاب   .نام ،یا ویراستار  مؤلفنام خانوادگی 

مکان نشر: نام ناشـر،   ازجملهاطالعات مربوط به ناشر  .مترجم، یا گردآورنده بود، نام او را ذکر کنید

 .رو تاریخ نش

 مثال
 .1۳۱1 مامفورد، لوئیس. بزرگراه و شهر. نیویورک: هارکوت بریس و ورلد،

Mumford, Lewis, The Highway and the city. New York: Harcourt Brace and World, 

1963. 

 نامه پایان

 

 فرمت
، گروه تحصیلی، دانشکده، نامه انیپا. مقطع "نامهعنوان پایان"نامه، نام. پایان دهنده ارائه یخانوادگنام 

 .دانشگاه، شهر، کشور، سال

 مثال

 ،CT،1۳11 . رساله در دانشگاه"ویلبراحترام بخش واقعی: شعر ریچارد "دارلینگ، چارلز دبلیو. 

 .1۳1۳هارتفورد: انتشارات مرگانسر، 

Darling, Charles W." Giver of Due Regard: The poetry of Richard Wilbur ". Diss. U. of 

CT, 1977. Hartford: merganser press, 1979. 

 

 


