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 -1پیش گفتار
امروزه پژوهش از فﻌالیت های آموزشی تفکیک ناپذیر است و فﻌالیت های پژوهشی ،به ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی ،در کنار اهـداف
آموزشـی مﻌطـوف بـه انجـام فﻌالیـتهـای خـّالق نوآورانه است که به یافتههای جدید ختم شود و دانش جدیـدی را جهـت
پاسـخگـویی بـه مـسایلبنیادی ،توسﻌهای و کاربردی مطرح کند.
تحصیالت تکمیلی فرآیندی پژوهشگرآفرین است و محققان جوان با نگارش پایان نامه یـا رساله تحصیلی خود ،اولین فﻌالیت پژوهشی را
برای حل مـسایل اجتمـاعی و توسـﻌه دانـش تجربـه میکنند .رسیدن به این مهم جﺰ با تکیه بر اصول و روشهای علمی پژوهشی ممکن
نخواهـد بـود وچه بسا تحقیقاتی که با انگیﺰه های واﻻ و در نوع خود بدیع شروع می شود ،اما به دلیل عـدم پیـروی از روش های علمی ،به
نتیجه مطلوب نمیرسد و موجﺒات سرخوردگی محقق را فـراهم مـی آورد و باعﺚ از دست رفتن نیروی انسانی و امکانات مادی میشود .به
ویژه در مقطـع تحـصیالت تکمیلـی عالوه بر شرایﻂ کلی حاکم بر تحقیق ،دانشجو باید در یک دوره زمانی مشخﺺ تحـصیالت خـود را
نیﺰ به اتمام رساند.
با توجه به این مهم ،اداره تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه ،با اتکا به اصول علمی روش تحقیق و مالحﻈه روشهای پژوهش و نگارش پایان
نامـه در پژوهشگاه هـای مختلـﻒ ،دسـتورالﻌمل حاضـر را جهت تهیه ،تدوین و نگارش پایان نامه ها فراهم نموده است.
امید است شما دانشجویان عﺰیﺰ ،قﺒل از اقدام به تنﻈیم پایان نامه ،با مطالﻌه دقیق ایـن شـیوه نامـه و به کارگیری آن ،با ارایه و تدوین
تحقیقات بالنده ،واجـد نـوآوری و حـاوی نﻈریـات علمـی ،بـه نوبـه خـود سهمی هرچند کوچک را در توسﻌه دانش بشری ایفا نمایید و
یکی از محققان عرصه تولید علم و جنـﺒش نرم افﺰاری مورد توجه رهﺒر فرزانه انقالب حﻀرت آیت اﷲ خامنه ای( دام ظله) باشید

 -2مشخصات ظاهری پایان نامه
ویژگیها و شرایﻂ پایاننامه مناسب به طور اجمال به شرح ذیل میباشد:
الﻒ) موضوع پایاننامه به طور دقیق و متناسب با هدف تحقیق انتخاب شود.

ب) جمعآوری و تنﻈیم مدارك و منابع اطالعاتی مربوط به موضوع ،بنحو صحیح و مطلوب و از منابع موثق انجام گردد.
ج) عنوان با توجه به منابع جمعآوری شده و پردازش اطالعات مربوط انتخاب شود.
د) نﻈریات قﺒلی در زمینه تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق مقایسه شود.
ه) مطالب آن به گونه ای باشد که مخاطﺒان را در درك موضوع یاری نماید و آنها را در عرصه کسب آگاهی و مﻌرفت علمی و فنی
رهنمون سازد.
و) در برگیرنده مﺒحثی نو و دارای هدفی جدی و قابل اعتنا باشد.
 -1-2کاغذ
کاغذ مورد استفاده در پایان نامه به رنگ سفید و از جنس مرغوب با قطع  A4انتخاب شود .در موارد خاص برای درج جداول یا
اشکال بﺰرگ ،استفاده از کاغذهای با قطع بﺰرگتر بالمانع است .در این مورد ﻻزم است کاغذ با قطع بﺰرگتر پس از صحافی پایان نامه تا
خورده و به قطع  A4در آید.
 -2-2رنگ جلد
جنس جلد از مقوا به ضخامت  2الی  3میلی متر با روکش چرم مصنوعی گالینگور باشد.
رنگ جلد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مطابق پیشنهادات ذیل باشد:
رنگ جلد پایان نامه برای کارشناسی ارشد زرشکی و برای رساله دکتری سرمه ای است.
* برای ثﺒت مشخصات پایان نامه و رساله روی جلد از فرمت شماره  1و پشت جلد از فرمت شماره  5استفاده نمایید.
** در عطﻒ ،تنها قسمتی از عنوان پایان نامه ،نام نویسنده و سال نوشته می شود.
 -3-2صحافی
صحافی با کیفیت مطلوب انجام شود و نوشتههای روی جلد نیﺰ زرکوب و خوانا باشد.
دوره هایی که مجوزصادر شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به صورت دوره مشترك صادر شده و بین پژوهشگاه ملی
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با سایر موسسات به صورت مشترك برگﺰار می شود ،آرم پژوهشگاه در سمت راست و آرم موسسه دیگر در
سمت چپ روی جلد درج می گردد .در پشت جلد آرم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سمت چپ و موسسه دیگر در
سمت راست (ﻻتین) درج خواهد شد.

دوره هایی که بوسیله پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و با همکاری دیگر موسسات انجام می شود تنها آرم پژوهشگاه
طﺒق استاندارد ذکر شده در فرم شماره  1و  5درج خواهد شد دانشجویان در مورد نوع دوره از اداره آموزش کسب اطالع نمایند.
 -4-2چاپ
نوع چاپ پررنگ و با کیفیت خوب انتخاب شود .ﻻزم است نوشتهها و به خصوص جداول و نمودارها واضح و روشن باشد.

 -3برخی نکات ضروری در نگارش متن پایان نامه
 پس از عناوین بخشها از قرار دادن هر گونه عالمت مثل دو نقطه ،کاما و غیره خودداری گردد. اگر در آخر یک جمله پرانتﺰ و یا کروشهای ظاهر شود ،نقطه آن جمله پس از پرانتﺰ یا کروشه میآید. نقاط مکﺚ در جمالت با عالمت”  “،مشخﺺ شوند. نقطهها ،ویرگولها و غیره به حرف قﺒل از خود میچسﺒند و پس از آنها یک فاصله خالی ﻻزم است. پس از عﺒاراتی چون ”سپس“ ” ،به هرحال“ و غیره که اول جمله ظاهر میشود ،ویرگول ﻻزم است. سادگی و وضوح بیان مطالب در پایان نامه بسیار مهم است .به منﻈور حفظ و حراست از زبان فارسی باید تا حد امکان از به کارگیریکلمات و اصطالحات خارجی در متن پایان نامه اجتناب گردد و از مﻌادل فارسی آنها استفاده شود .کلمات و اصطالحات خارجی را میتوان
با استفاده از حروف ﻻتین با قید شماره به صورت زیرنویس در صفحه مربوطه تایپ کرد.
 از اصطالحات رایج استفاده و متن به صورت روان و فصیح نوشته شود. جمله دارای فاعل و فﻌل است که می باید پیام کاملی را از نویسنده به خواننده منتقل نماید .حتی المکان از نوشتن جمالت طوﻻنی پرهیﺰگردد .
 از اظهارات گنگ و کلی پرهیﺰ شود. پارامتر ،اطالعات و عﺒاراتی که به چندین شکل قابل نوشتن هستند در کل متن پایان نامه به صورت یکسان نگاشته شود. پیشنهاد می گردد هر فصل پایاننامه با یک مقدمه شروع شود ،الﺒته ﻻزم نیست کلمه ”مقدمه“ در ابتدای فصل ذکر گردد. -واژه ها ،اصطالحات تخصصی ،اختصارات و  ....در ابتدای پایان نامه یا در اولین محل مورد استفاده تﻌریﻒ شوند.

 در کلماتی از قﺒیل ”میشود“” ،برمیگردد“ و غیره نمیتوان قسمتی مثل ”می“ را آخر یک سطر و قسمت بﻌدی ،یﻌنی ”شود“ را اول سطربﻌدی نوشت .به عالوه حروف اضافه نﻈیر به ،می و غیره بدون اتصال به کلمات متﻌاقب خود تایپ میشوند مانند میشود ،به صورت ،به
ترتیب و غیره.
 توصیه می شود متناسب با رشته تحصیلی اسامی علمی به صورت ایتالیک نوشته شود. بند یا پاراگراف عﺒارت است از جمله یا مجموعة جمله هایی که فکر واحدی را بیان کند .بنابراین در هر پاراگراف تنها میتوان یک ایده یافکر را گنجانید.
 -سﻌی شود تا موضوع پاراگراف به صورت مشخﺺ در ابتدای هر پاراگراف ارائه شود.

 -4نحوه تایپ مطالب و نوع فونت مورد استفاده در پایان نامه
 مطالب پایان نامه به صورت یک رو تایپ شود. توصیه می شود تﻌداد سطرهای پایاننامه حداقل  25و حداکثر  28سطر در یک صفحه باشد. -رعایت فاصله حاشیهها جهت تایپ مطالب پایاننامه الﺰامی است که میبایست در چهارچوب زیر انجام پذیرد.
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 در شروع هر فصل ،عناوین فصل ها در سمت راست صفحه ،با فاصله  8-10سانتی متری از لﺒه باﻻی کاغذ ،با همان فونت استفاده شده درمتن و اندازه  16سیاه تایپ شود.

 شروع هر پاراگراف دارای فرورفتگی در حدود نیم سانتی متر باشد. -جهت تایـپ فارسی حـروف متن پایان نامه ،از فـونت فـارسـی  B Lotusو اندازه  14و برای حروف انگلـیسی از فونت

Time New

 Romanو اندازه ( 12حروف انگلیسی همواره  2شماره کوچک تر از اندازه فونت فارسی) استفاده شود .فاصله بین خطوط ( 1-1/5برای
رشته هایی که لﺰوما در بین سطر ها از فرمول ها ،اشکال و نمودار ها استفاده میکنند  )1/5انتخاب شود(.نوع قلم مورد استفاده و فاصله بین
سطرها در تمامی متن یکنواخت می باشد)
 -اندازه عناوین بخشها با فونت  14-16سیاه ( )Boldو اندازه زیر بخش ها یک سایﺰ کوچکتر و سیاه ( )Boldباشد.

 -5نحوه ارائه فهرست مندرجات

(فرمت شماره )7

فهرست مطالب (مندرجات) هر پایان نامه که در واقع رئوس مطالﺒی است که در متن مورد بحﺚ قرار گرفته است ،محقق و خواننده را به
سرعت از محتوای پایاننامه آگاه مینماید.
فهرست مندرجات پایان نامه با در نﻈر گرفتن نکات زیر تهیه و تایپ شوند:
 بﻌد از چکیده پ ایان نامه به ترتیب فهرست مطالب ،فهرست عالئم و نشانه ها ،فهرست جداول ،فهرست اشکال و سایر فهرست ها قرار میگیرند.
 در فهرست مطالب صفحات اولیه پایان نامه (تقدیم ،قدردانی ،چکیده و )......ذکر نمی شود. فهرست مطالب کلیه فصلها ،بخشها و گاهی زیربخشهای بدنة اصلی و سایر اجﺰاء از قﺒیل مراجع ،واژهنامه ،پیوستها ،فهرست راهنما وغیره را به ترتیب با درج شماره صفحه در بر میگیرد .ﻻزم به یادآوری است بایستی عناوین ذکر شده در فهرست مطالب عینا" با عناوین
خود متن مطابقت کند.
 در هر فصلی شماره بخش ها و زیر بخش ها به ترتیب به اندازه یک سانتی متر دورتر از شماره فصل سطر باﻻ تایپ گردند. شمارهگذاری فصلها ،بخش ها و زیر بخش ها بهترتیب از راست به چپ و به اندازه یک سانتی متر از همدیگر تایپ گردد. فهرست مطالب ،عالئم و نشانه ها ،جداول ،اشکال و سایر فهرست ها با حروف الفﺒا یا اعداد به صورت حروف (یک ،دو ،سه و  )...شمارهگذاری شود.

 به ترتیب مراجع ،ضمائم (در صورت لﺰوم) و چکیده انگلیسی که به دنﺒال متن اصلی پایان نامه قرار می گیرند به صورت تیتری مجﺰا ازفصول دیگر پایان نامه در فهرست مطالب تایپ می شوند .به عنوان مثال:
فصلها به  3 ،2، 1و ...
بخش ها به  -3-1 ، -2-1 ، -1-1و ...
زیربخش ها به  -2-3- 1 ، -1-3-1 ، - 2-2-1 ، -1-2-1 ، -2-1-1 ، -1-1-1و  ...تقسیم می شوند.

 -6نحوه ارائه شکلها ،جدولها ،تصویرها
 شکل ها جدول ها ارائه شده در پایاننامه ،بایستی با قید شماره فصل و عنوان به زبان فارسی ارائهگردند. عناوینشکل ها در زیر آنها و عناوین جدول ها در باﻻی آنها و با فونت  2( 12شماره کوچک تر از اندازه فونت متن) تایپ شود .شمارهجدول ها و شکل ها بولد می باشد.
به عنوان مثال :جدول  :1-3شکل :2-3
 بهکلیه شکل ها و جدول های ارائه شده در متن می باید حداقل یک بار در متنپایاننامه اشاره شود. کلیه اعداد متن پایان نامه به صورت فارسی تایپ گردد. بین کلیه شکلها ،جدولها ،فرمولها و متن پایان نامه در قسمت پائین و باﻻی شکل یا جدول یک سطر خالی ﻻزم است ولی بین عناوینشکلها یا جدولها با خود شکلها و جدولها سطر خالی ﻻزم نیست.
 -اگر شکل یا جدولی از مراجع دیگر کپی شده است باید در انتهای عنوان آنها شماره مرجع به نحو مناسب ارجاع گردد.

 -7شمارهگذاری صفحههای پایاننامه
شمارهگذاری متن پایان نامه از شروع مقدمه یا پیش گفتار تا انتهای متن که شامل :منابع ،کتابنامه و سایرضمائم و پیوست ها میباشد از
شمارة  1آغاز میشود و بهصورت ردیﻒ  ... ،3 ،2 ،1و کامالً در وسﻂ صفحه و با فاصله  1/5سانتیمتر باﻻتر از لﺒه پائینی صفحه و مشابه
فونت متن شمارهگذاری میگردد.

 -8روش نوشتن پانویسها ،مراجع و مأخذ تحقیق

 پانویسهای ارجاعی در پائین صفحات فصلها نوشته می شود .شماره پانویس در هر صفحه بهطور مستقل آغاز میشود( .برای نوشتنپانویس در نرم افﺰار  wordاز مسیر  Insert/Reference/Footnoteاستفاده شود).

 -9ترتیب قرارگرفتن صفحات پایان نامه
 .1جلد پایان نامه (فرمت شماره )1الﺰامی
 در قسمت عطﻒ ،قسمتی از عنوان پایان نامه ،نام نویسنده و سال نوشته و زرکوب میشود. .2صفحه بﻌد از جلد (سفید) الﺰامی
 .3صفحه به نام خدا الﺰامی
 .4صفحه عنوان فارسی (فرمت شماره  )1الﺰامی
 .5صفحه تﻌهدنامه توسﻂ دانشجو (فرمت شماره )3الﺰامی
 .6صفحه تصویب نامه فارسی (تأیید انجام پایان نامه با مهر و امﻀاء مدیر تحصیالت تکمیلی یا مﻌاون تحصیالت تکمیلی ) (فرمت شماره )4
الﺰامی
 .7صفحه تقدیم
 .8صفحه سپاسگﺰاری و قدردانی
 .9صفحه چکیده فارسی الﺰامی
 .10فهرست مندرجات یا مطالب (فرمت شماره  )6الﺰامی
 .11صفحه عالئم اختصاری و نشانه ها -در صورت لﺰوم
 .12فهرست جدول ها -در صورت لﺰوم
 .13فهرست شکل ها -در صورت لﺰوم
 .14فصول متن پایان نامه (به ترتیب)
 .15فهرست مراجع و ماخذ الﺰامی
 .16پیوست ها و ضمائم در صورت لﺰوم

 .17چکیده انگلیسی الﺰامی
 .18صفحه سفید الﺰامی
 .19عنوان انگلیسی پشت جلد (فرمت شماره  )5الﺰامی
* صفحه عنوان فارسی با مطالب روی جلد پایان نامه (فرمت شماره  )1و همچنـین صفحه عـنوان انگلیسی با مطالب پشت جلد پایان نامه
(فرمت شماره  )6یکسان است .ﻻزم به یادآوری است که چون عناوین پایان نامه ها در بانک های اطالعاتی ماشینی و دستی حفظ می شود.
ضروری است ضمن رسا بودن ،مختصر (یﻌنی بین  7تا  15کلمه) باشد .یک پایان نامه بیش از یک عنوان نمی تواند داشته باشد و عنوان
تصویب شده (پروپوزال) با عنوان درج شده در پایان نامه باید یکی باشد .تغییر یا تصحیح جﺰئی در عنوان پایان نامه ،به شرطی که مغایر با
مفاهیم اصلی پروپوزال تصویب شده نﺒاشد ،با نﻈر گروه پژوهشی بالمانع است.

 -10چکیده
چکیده عﺒارت است از مﻌرفی پروژه همراه با بیان مختصر و مفید از روش و طراحی تحقیق و خالصهای از کارهای اصلی انجام شده
شامل نقاط قوت ،ضﻌﻒ ،نتایج و پیشنهادات به دست آمده برای ادامه تحقیقات .چکیده بایستی به صورت فشرده حداکثر  300تا  400کلمه
باشد (تقریﺒا" تمامی چکیده پایان نامه ها در یک صفحه قابل نگارش است).
در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود:
 در نوشتن چکیده بایستی سﻌی شود متن مﺰین به کلمات و عﺒارات روان ،آشنا ، ،بامﻌنی و روشن باشد .نداشتن غلﻂ های امالیی یادستورزبانی و رعایت دقت در نﻈم و پیوستگی نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید درنﻈر گرفته شود.
 در چکیده پایان نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان نامه خودداری شود. در چکیده کارهای انجام شده و نتایج به دست آمده در تحقیق به طور مختصر ارائه شود (حداکثر یک صفحه و بدون ذکر فرمول،شکل ،مرجع ،جمالت ﻻتین ،مخفﻒ ها و اعداد).
 آوردن چکیده انگلیسی در پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکترا الﺰامی است .کلمه چکیده با حروف بﺰرگ انگلیسی در قسمت باﻻیصفحه تایپ گردد .چکیده بایستی حداکثر  300تا  400کلمه و یا کمتر و همراه با  4الی  7کلید واژه به زبان انگلیسی باشد.
 -در چکیده انگلیسی می بایستی عینا" متن چکیده فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شده و در صفحه جدیدی تایپ شود.

 محتوای چکیده ها براساس موضوع و گرایش تحقیق طﺒقه بندی می شود و به همین جهت وجود کلمات شاخﺺ و کلیدی به دسترسیدقیق و سریع اطالعات یاری میدهد.
 کلمات کلیدی راهنمای نکات مهم موجود در پایان نامه هستند .بنابراین باید در حد امکان کلمه ها و یا عﺒاراتی انتخاب شوند که منﻌکسکننده اصل موضوع بوده و ماهیت ،محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نمایید.
 از ذکر تاریخچه ،زمینه تحقیق و توصیﻒ تکنیک های بدیهی خودداری گردد. تآکید روی اطالعات تازه (یافته ها) و اصطالحات جدید یا نﻈریه ها ،فرضیه ها ،نتایج و پیشنهادات متمرکﺰ شود. اگر در پایان نامه رو ش نوینی برای اولین بار ارائه می شود و تا به حال مﻌمول نﺒوده است ،جﺰئیات بایستی بیشتر توضیح داده شود.* کلمات کلیدی در انتهای چکیده آورده شود .ذکر بین  4تا  7کلید واژه اجﺒاری است.
* شایان ذکر است چکیده بایستی حتما" به تایید استاد راهنما رسیده باشد.

 -11ساختار پایان نامه
یک پایان نامه میبایست شامل بررسی مطالب انجام شدة قﺒلی مربوط به موضوع تحقیق ،توصیﻒ آنچه تاکنون انجام شده ،نتایج حاصله
و باﻻخره چند نتیجهگیری و پیشنهاد برای کارهای آتی باشد.
1-11ساختار کلی و بخشهای یک پایان نامه:

نکاتی که در ساختار یک پایان نامه ،مهم هستند عﺒارتند از:
 ملموس بودن مطالب طﺒقه بندی مطالب پیوستگی انتقال مفاهیم میﺰان عمق مطالب و تأکید بر روی مفاهیم کلیدی -2-11مقدمه از ساختار اصلی پایان نامه است .هدف از نوشتن مقدمه اینست که زمینه اطالعاتی ﻻزم برای خواننده فراهم آید .در طول مقدمه
باید سﻌی شود موضوع تحقیق با زبانی ساده ،روشن و به طور عمیق و جهت یافته به خواننده مﻌرفی شود .مقدمه باید خواننده را مجذوب و

اهمیت موضوع تحقیق و نقش آن در ارتﺒاط با مسائل علمی و صنﻌتی را آشکار سازد .مقدمه مناسب ترین جا برای ارائه اختصارات و بﻌﻀی
توضیحات کلی است .توضیحاتی که شاید نتوان در مﺒاحﺚ دیگر در مورد آنها توضیح داد.
 3- 11فصل اول بررسی مقاﻻت و تحقیقات قﺒلی (تاریخچه یا پیشینه تحقیق)
 4- 11فصل دوم به بﻌد می تواند شامل مطالب زیر باشد:
موضوعات و مفاهیم علمی مرتﺒﻂ با موضوع تحقیق؛ روشهای انجام کار ،مواد و روشها
 5- 11فصل سوم نتایج (نتایج به دست آمده و تجﺰیه و تحلیل آنها)
 6- 11فصل چهارم بحﺚ و نتیجه گیری:
نتیجه گیری می تواند شامل مطالب زیر باشد:
 جمع بندی کلی نتایج ارزیابی روش و یا کار انجام شده نسﺒت به روش یا کار سایر محققین -پیشنهادات

نحوه ارائه نتیجهگیری و پیشنهادها
مﻌموﻻً یکی از آخرین اجﺰای پیکرة اصلی نوشته تحقیقی ،بخش نتایج و پیشنهادها است .این بخش در واقع عصاره پژوهش است و باید
از دل یافتهها برخیﺰد .در این بخش نﺒاید یافتههای نوینی عرضه گردد .خواننده باید به منطق حاکم بر تجﺰیه و تحلیل یافتهها و کلیه اطالعاتی
که در بخش اصلی پایان نامه به آنها اشاره شده دست یابد.
پیشنهادها نیﺰ برخواسته از بخش نتایج و مربوط به اصل مسئله تحقیق میباشد .بنابراین از پیشنهادهای غیرعملی باید پرهیﺰ کرد .در این
بخش محقق میتواند نﻈرها و پیشنهادهای خود را به منﻈور ادامه بررسی های بیشتر برای آیندگان ارائه دهد.

 -12منابع و ماخذ
فهرست منابع و مراجع پس از اتمام متن پایاننامه آورده میشود و شامل فهرست کتاب ها ،نشریات ،و مقاﻻت مختلﻒ مورد استفاده
نویسنده به منﻈور نگارش پایاننامه بوده است .از آنجایی که اغلب منابع به زبان انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرند ،لذا فهرست منابع

خارجی در پایاننامهها به زبان انگلیسی ارائه میشوند .در صورت استفاده از منابع فارسی نخست منابع فارسی و متﻌاقﺒا منابع انگلیسی قرار
می گیرند.
در فهرســت منــابع و مأخذ ،منابـع فارسی با همان فونت استــفاده شده در متــن و اندازه  ،14و منابـــع ﻻتیـــن با فونت

Times

 New Romanو اندازه  12تایپ شوند .برای ذکر منابع شیوه های مختلفی وجود دارد که برای تنﻈیم منابع پایان نامه های پژوهشگاه شیوه
رایج تر ،روش هاروارد (به ترتیب الفﺒایی نام نویسنده و سال انتشار) توصیه می شود .

روش هاروارد
منابع به ترتيب الفبايي ( نام خانوادگي نويسنده اول ) فهرست مي شوند:
الﻒ -منابع فارسی

 - 1نحوه درج منابع در متن :
محقق به هنگام ضرورت ارجاع بالفاصله قﺒل از نقطه ،پرانتﺰی می گشاید و سه مورد از مشخصات اثر شامل نام خانوادگی صاحب اثر ،سال
نشر و شماره صفحه (در صورت نیاز) را به ترتیب در داخل آن درج می کند.

مثالهايي از نحوه اشاره به مراجع در متن پاياننامه در ذيل آورده مي شود:
همانطور که حسابي ( )1357اشاره کرده است ،عامل دما بسيار موثر مي باشد ،نظريه جونز ( 1جونز )1985 ،نيز اين
نکته را تصديق مي کند .البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما بايد در شرايط کنترل رطوبت صورتگيرد
(جهانشاهي.)1374 ،
 اگر متن يا عبارتي عيناً از يک مرجع ،بازنويسي مي شود ،بايد آن متن يا عبارت ،داخل عالمت نقل قول )"(بيايد و شماره صفحه نيز در" ارجاع درون متني" ذکر شود.
 -کليه مراجعي که در متن ،مورد اشاره قرار مي گيرند ،بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند.

1- Jones

 - 2نحوه درج منابع در فهرست منابع
کتاب با یک نویسنده

2

غالمحسين زاده ،غالمحسين ،1379 .راهنمای ويرايش .تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه
ها(سمت).3

کتاب با بیش از سه نویسنده (چهار یا بیشتر)

4

فرهودی ،ابوالحسن و ديگران ،1365 .بيماريهای نقص ايمني :تشخيص و درمان .ويرايش ،2تهران :علمي.

سازمان به منﺰله مولﻒ

شرکت سهامي دارو پخش ،1364 ،دارونامه[ .تهران] .5

ناظر یا ویرایشگر به منﺰله مولﻒ

پورجوادی ،نصراله ،1365 .ويرايشگر .درباره ويرايش .تهران :مرکز نشر دانشگاهي.

ترجمه یک اثر

ويل ،يوجين ،1365 .فن سناريونويسي .ترجمه پرويز دوائي [تهران] :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اداره کل
تحقيقات و روابط سينمايي.

اثری از یک مولﻒ در مجموعه ای از همان مولﻒ

معين ،محمد ،1364 .مجموعه مقاالت .به کوشش مهدخت معين":حکمت اشراق و فرهنگ ايران" .تهران :معين، ،

ج ،1ص .458 -379

کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهایی خاص هر جلد

 .2اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود (تا سه نویسنده) مابین آنان نقطهویرگول(؛) می آید.

 . 3سازمان و ناشرانی كه نام اختصاري دارند معموال از همان كلمه اختصاري به جاي نام ناشر استفاده می شود.
.4چنانچه تعداد پدید آورندگان بیش از  3نفر باشد فقط نام نفر اول ذكر می شود و به دنبال آن "و دیگران" اضافه می شود.

.5

هرگاه محل نشر از جایی بجز صفحه عنوان ،صفحه حقوق اثر ،یا موضع دیگري از كتاب به دست آید ،آن را در داخل قالب

می آورند.

دورانت ،ويل ،1365 .تاريخ تمدن .ج :1مشرق زمين :گاهواره تمدن .ترجمه احمد آرام و ديگران .تهران :سازمان

انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.
چاپ های بﻌدی کتاب

عظيمي ،سيروس ،1366 .اصول روانشناسي عمومي .چ نهم ،تهران :دهخدا.

نقل در نقل

جونز ،سرهارفورد ،1356 .آخرين روزهای لطفعليخان زند ،ترجمة هما ناطق -جان گرني .تهران :اميرکبير .نقل در
غالمرضا ،ورهرام ،1366 .تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند .تهران :معين.

گﺰارش چاپ شده دارای مولﻒ

نگهبان ،عزت اله ،1343 .گزارش مقدماتي حفريات مارليک "چراغعلي تپه" هيات حفاری ،رودبار
 .1340-41تهران :وزارت فرهنگ ،اداره کل باستانشناسي.

گﺰارش چاپ شده بدون مولﻒ

گزارش فعاليتهای ايران در سال هزار و سيصدو پنجاه ،1351 .تهران :شورای عالي فرهنگ و هنر.

گﺰارش چاپ نشده

"گزارشي از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی درسي پيرامون اصالح و بازسازی کتاب های درسي سال1360
" ،1360تهران( :پلي کپي).

مقالة سمینار (چاپ شده)

6

حری ،عباس"1366 .مصرف و توليد اطالعات" ،در سمينار نقش اطالعات علمي و فني در خدمت دفاع مقدس8 ،

و19خرداد  ،1366مجموعه مقاالت و سخنرانيهای ارائه شده .تهران :وزارت سپاه ،معاونت صنايع خودکفايي،
مديريت تحقيقات و آموزش ،مرکز اطالعات علمي و فني.

مقالة سمینار (چاپ نشده)

7

حری ،عباس"1365 .نقش خدمات اطالعاتي در پيشرفت فرهنگي" در سمينار بررسي تحليلي موانع و عوامل موثر
در پيشرفت های فرهنگي ،بيرجند 15-11 ،ارديبهشت .1365

مقالة روزنامه

 .6نام مقاله در داخل گیومه و نام مجله یا مجموعه به صورت ایتالیک حروفچینی می شود.

 .7براي مقاله هاي چاپ نشده عنوان سمینار به صورت معمولی می آید و در مقاله هاي چاپ شده به صورت ایتالیک می آید.

زالي ،محمدرضا"1361 .چگونه با بيماری يرقان مقابله کنيم؟" کیهان 17 ،شهريور.
مقالة مجله

عماد خراساني ،نسريندخت"1368 .نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزی ايران" .زیتون .88 .فروردين

.49 ،19-18 :1368

مقالة دایره المﻌارف(با امﻀا)

جاللي مقدم ،مسعود".آسوريان" .دايره المعارف بزرگ اسالمي .ج ،1ص .370-366
مقالة دایره المﻌارف (بی امﻀا)

"کهکشان" .دايره المعارف فارسي ،ج ،2ص .2329-2328

مقاله در مجموعه
باواکوتي،م"،1369 .نقش کتابخانه های ملي در شبکه بين المللي اطالع رساني اسالمي" ،ترجمه شيرين تعاوني ،در
اکمل احسان اغلو و ديگران .شبکه اطالع رساني در کشورهای اسالمي .تهران :دفتر پزوهشهای فرهنگي ،ص -41

.57

پایاننامه

موسوی ،شهرآذر"،1366 .تحليل استنادی مقاالت سرگذشتنامه" .پاياننامه کارشناسيارشد کتابداری و اطالع رساني،
دانشکده علوم تربيتي ،دانشگاه تهران.

ب -منابع انگلیسی

 -1نحوه درج منابع در فهرست منابع
مطابق روش هاروارد منابع بهترتيب الفبايي ( نام خانوادگي نويسنده اول ) فهرست مي شوند .نحوه درج آنها در متن
بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح ذيل است:
الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد.
Productivity was improved throughout the factory (Bond, 1991).

ب ـ اگر به مقاله ای که سه نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر سه ،هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز
قرار مي گيرد:
Loneliness is inversely related to communication competence (Bond, Norrish & Burton, 1991).

ج ـ اگر اثری بيـش از سه نويسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آن" "et alبه همراه
سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود:
Communication apprehension has many correlates (McCaskey et al., 1981).

د ـ اگر به قسمت خاصي از يک منبع ارجاع داده شود و يا نقل قول مستقيم استفاده شود .شماره صفحه (صفحهها)
پس از سال انتشار ذکر مي شود:
& “A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships” (Reinking
Bell, 1991, p.368).

ه درصورتيکه نويسندهای بيشتر از يک اثر در سال داشته باشد و در متن از آن استفاده شده باشد با حروف الفبا
بعد از سال مشخص ميشود:

)(Bond, 1991a) or (Bond, 1991c

و -اگر تمام يک وب سايت به عنوان منبع اشاره شود ( و نه قسمتي از آن سايت ) ،به وب سايت مربوطه در متن
اشاره مي شود و نياز به قرارگيری در فهرست مراجع ندارد :
Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American
speeches.

ز ـ مکاتبات شخصي ،سخنراني ها ،نامه ها ،خاطرات ،مکالمات ،نامه های الکترونيک (  )e-mailو غيره نبايد در
فهرست مراجع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره مي شود که شامل نام ،نوع مکاتبه و تاريخ خواهد بود:
R. Pugliese (Personal communication, March 23, 1990) also verified this.

 -2نحوه نوشتن منابع در فهرست مراجع
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