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 کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیستنهمین آئین نامه تدوین مقاالت 
 1روح اهللا نقدي پور بیرگانی

 
 چکیده:

خـود تعیـین    پذیرش مقاالتکنفرانس ها در حوزه هاي مختلف علمی و در سطوح متفاوت معموالً ضوابطی را براي 
ازي محتـوا تنظـیم مـی شـوند.     می کنند. این ضوابط براي یکدسـتی ظـاهري و در بعضـی مـوارد بـراي اسـتاندارد سـ       

استاندارد کردن مقاالت رسیده به ویژه در محیط الکترونیکی موجب بازیـابی بهتـر آن هـا در بانـک هـاي اطالعـاتی       
جـامعی بـراي تـدوین     خواهد شد. لذا دبیرخانه کنفرانس هاي ملی روز جهانی محیط زیست بر آن شد تـا آیـین نامـه   

ارائه نماید. این آیین نامه در تالش است تا ضمن بیان ضوابط خاص مطـرح   مقاالت به شرکت کنندگان در کنفرانس
(از لحاظ محتوا و نگارش) اطالعاتی را نیز در باب اصول نگارش علمی به شرکت کنندگان عرضـه   در این کنفرانس

شـود   نماید. براي نیل به این منظور مقاله حاضـر در بخـش چکیـده بـه مختصـري از کلیـاتی کـه الزم اسـت رعایـت         
پرداخته و در متن مقاله بعد از ارائه توضیحات در مورد نحوه نگارش آن بخش، مواردي کـه بایـد مـورد توجـه قـرار      

 بگیرد به رنگ سبز عنوان کرده است. 
مقاله باید به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود و از نظر امالیی و نگارشی به دقت تصـحیح گـردد. بـراي تهیـه مقالـه      

 استفاده شود. Windows 7و  محیط  Microsoft Word 2007-2010م افزارباید از نر
مقاله متشکل از عنوان، چکیده، کلمات کلیدي، متن اصلی (شامل روش کار، بحث و نتیجه گیري)، فهرست منـابع و  

 پیوست ها (شامل جداول، نمودارها و تصاویر) است که باید با مشخصات زیر ارسال گردند:
درکلمـه انگلیسـی    250کلمـه در زبـان فارسـی و      300کلمه و چکیده حـداکثر   20تا  5وان باید بین تعداد کلمات عن

کلمه برشمرده شود. الزم به ذکر است که چکیده مقاالت باید بـه دو زبـان    5باشد. در مورد کلید واژه ها نیز حداقل 
 فارسی و انگلیسی تهیه شود.

 به کار گرفته شود به اختصار موارد زیر هستند:اندازه و نوع قلم هایی که باید در مقاله 
 B Zarسـمت سـازمانی    .12انـدازه  B Zarنام نویسنده یا نویسندگان: قلم  . و وسط چین 16اندازه  BTitrعنوان: 

ایـن قسـمت بـه    ( 11انـدازه   Times New Romanپست الکترونیکی نویسندگان قلم و در داخل پرانتز  11اندازه
(ابتدا چکیده فارسی و سپس چکیده انگلیسـی   13اندازه B Zarمتن چکیده: قلم .  ر نویس)به صورت زیطور کامل 

 14اندازه B Zarمتن مقاله: قلم در صفحه اول مقاله قرار داده شود.) . 
مقاالت ارسالی باید عالوه بر قرار گرفتن در راستاي محورها و موضوعات کنفـرانس، قـبال در کنفـرانس و یـا محـل      

می بایست حتی االمکان کاربردي بوده و صرفاً ترجمه، اقتباس، و یا تلخـیص و   همچنیننگردیده باشند.  دیگري ارائه
یا کلی گویی نباشند. در صورت عدم رعایـت اصـول و ضـوابط منـدرج در آیـین نامـه پـذیرش مقـاالت،  دبیرخانـه          

 کنفرانس از پذیرش مقاله معذور است.
آیین نامه، راهنماي نگارش مقاله، مرکزتحقیقات محیط زیست،  بسـیج   کلمات کلیدي: کنفرانس ملی محیط زیست،

 دانشجویی دانشگاه تهران.

 )naghdipour@ut.ac.ir. دبیر اجرایی کنفرانس( 1
                                                 



 مقدمه
چه دستیاب کردن آرا واندیشه ها از طریق نگـارش   گر آرا خویش است. نوشتن سهیم کردن دیگران در اندیشه ها و

سهمی در شبکه  و بدون گذار از این منزل،ي آنها شرط الزم براي عینی شدن و علمی شدن آن اندیشه هاست و ارائه
لیکن اندیشه اي که مکتوب شود ولی کسی آن را نخواند نیز سرنوشتی بهتر نخواهد داشـت.   ي علمی نخواهد یافت،

نیز قابلیت درك  بنابراین صاحبان اندیشه می کوشند یافته هاي ذهنی خود را به گونه اي بنگارند که احتمال مطالعه و
ایش یابد. تدابیري که در نگارش به کار می رود یا به کار بسـتن آنهـا را توصـیه مـی کننـد نیـز بـه نیـت         فهم آن افز و

 افزایش قابلیت درك و دریافت نوشته و امکان ایجاد ارتباط موثر با مخاطبان پیش بینی شده است.
تـوان   مینه محیط زیست می باشد وبا توجه به اینکه ایران عضو تعداد قابل توجهی از کنوانسیون هاي بین المللی در ز

عرضه ي آن در سطح بین المللی سـنجیده مـی شـود، لـذا      علمی محققین ایرانی، از طریق قدرت آنها در تولید علم و
از ایـن رو  مرکـز تحقیقـات بسـیج      لزوم برگزاري کنفرانس هاي ملی در روز جهانی محیط زیست احساس می شـد. 

اه تهران همراه با برگزاري کنفرانس هاي ملی ساالنه در ایـن روز، در صـدد   دانشجویی دانشکده محیط زیست دانشگ
دسـتورالعمل هـاي    و  پژوهشگران ارجمند در این حوزه ي حیاتی از علوم وفنون را با ضوابط است  بتواند محققین و

نوشـته ي علمـی در    آشنا سازد. توجه به سـاختار  تمام دنیا قابل پذیرش باشد، نگارش مطالب علمی به گونه اي که در
بر همین اساس در مقالـه ي حاضـر،    واقع فراهم ساختن شرایط ارتباط با سایر عالقمندان در یک  شبکه علمی است، 

ضوابط و اصول حاکم در تحریر مقاالت علمی ذکر شده تا بـا رعایـت ایـن اصـول از سـوي نویسـندگان، امکـان بـه         
محیط زیست بسیج دانشجویی  و عرضه در کنفرانس هاي ساالنه نمایش درآوردن مقاالت  در سایت مرکز تحقیقات 

پژوهشـگران ایرانـی را در    و مدد الهی بتوانیم گوشه اي از قدرت علمـی محققـین    فراهم شود و  با توفیق و این مرکز
 سطح جهانی به نمایش بگذاریم.

نه کنفرانس ملـی روز جهـانی محـیط    ازتمامی نویسندگان و محققین ارجمند که قصد دارند مقاالت خود را به دبیرخا
تقاضا می شود که از الگوي زیر استفاده نمایند. درصورت عدم رعایت اصـول و ضـوابط مقـرر،     زیست ارسال کنند،

 مقاالت این عزیزان در مجموعه ي مقاالت کنفرانس و مستندات مربوط به آن قرار نخواهد گرفت.
مقاله از دو قسـمت تشـکیل شـده اسـت؛ قسـمت اول حـاوي        که توضیحات هر یک از بخش هاي الزم به ذکر است

توضیحات کلی نگارش آن بخش از مقاله به طور عام است که می تواند در نگارش هر نوشته علمـی بـه کـار گرفتـه     
شود و قسمت دوم دربردارنده نکاتی است که الزم است در تهیه مقاله مربوط به کنفرانس رعایـت شـود. بخـش دوم    

 با رنگ سبز متمایز شده است.جهت سهولت کار 
 

 ۲ 



 
 بخش هاي یک مقاله  و ساختار

ویژگی هاي هر نوشته علمی بر حسب اینکه چه هدفی را دنبال کند یا براي چه بستري (مجله، کتاب، دایره المعارف، 
اسـت   کنفرانس و ...) تهیه و تدوین شده باشد متفاوت است و این تفاوت هم به دلیل ماهیت آن بسـترها و مخاطبـانی  

که از نوشته استفاده می کنند یا نگارش براي آنان پیش بینی شده است. اما کلیه ي آن ها از اجزا و عناصري تشـکیل  
شده اند که کم و بیش در همگی مشترك است و نوشته به هر گروه که تعلق یابد ناگزیر از به کار گرفتن آنها است، 

 بنابراین شناخت آن ها ضروري است.
پژوهشی بخش هایی دارد که قالب اصلی آن مقاله را شکل می دهد. بخش هاي اصلی مقاله ي پژوهشـی  هر مقاله ي 

مورد نظر شامل : عنوان، چکیده، کلمات کلیدي، متن اصلی (شامل روش کار، بحث و نتیجه گیري) ، فهرست منـابع  
 ها (جداول، نمودارها و تصاویر) است.و پیوست

 مقاله به این صورت است که :نکات کلی راجع به نحوه تدوین 
 مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود و از نظر امالیی و نگارشی به دقت تصحیح گردد؛ •

مقاالت ارسالی باید در راستاي محورها و موضوعات کنفرانس بوده و قبال در کنفرانس و یا محـل دیگـري    •
 ارائه نگردیده باشند؛

 اقتباس،و یا تلخیص باشد؛مقاالت ارسالی نباید صرفا ترجمه، •

 مقاالت می بایست حتی االمکان کاربردي بوده و از کلی گویی پرهیز نمایند؛ •

 ارسال نسخه اصلی عکس ها با کیفیت مناسب همراه مقاله ضروري است؛ •

اسـتفاده   Windows 7 و محـیط   2010Microsoft Word-2007براي تهیه ي مقاله باید از نـرم افـزار    •
 شود؛

 ؛صفحه به صورت یک ستونی تهیه شود 14حداکثر در  و A4 باید روي کاغذمقاله کامل  •
 ؛سانتیمتر باشد 0,6یعنی حدود   Singleفاصله خطوط از یکدیگر •
انتهاي هر بند و شروع بنـد   خط خالی نباشد، اما بین  بند اولین سطر آن عنوان هر بند وبین خطوط مربوط به  •

 خالی گذاشته شود؛دیگر دو سطر 

 ؛سانتی متر باشد 3سانتی متر و فاصله متن  3و از پایین  2,5است ر تن از لبه کاغذ از چپ وفاصله م •
 Times Newاز   B Titrدر صورتی که مـتن شـما انگلیسـی اسـت در تمـام مقالـه بـه جـاي قلـم هـاي            •

Roman  به جاي قلم هـاي   به صورت پر رنگ با یک  بزرگتر وB Zar  ازTimes New Roman   بـا

 ۳ 



 ٤ 

تر استفاده شود. به این ترتیب در تمام متن سعی گردد همواره قلم انگلیسی متن یـک شـماره از   یک  کوچک
 Times قلم فارسی کوچکتر و قلم انگلیسی تیتر یک شماره از قلم فارسی بزرگتر و تمام قلم هاي انگلیسی

New Roman  .استفاده گردد 

 
 
   . عنوان1

خواه اثر هنري باشد یا علمی. باید عنوانی را صورت بندي کرد که یکی  عنوان هر اثر جلوه اي از هویت آن اثر است،
 از محورهاي اصلی کنفرانس و موضوع اصلی را توصیف کند. همراه با عنوان مقاله، نام نویسـنده یـا نویسـندگان نیـز    

 ذکر می شود که نحوه ي تدوین عنوان و نام نویسنده(نویسندگان) به شرح  زیر است:
 کلمه باشد؛ 20تا 5ن عنوان مقاله بی •

 و وسط چین 16اندازه  BTitrعنوان: قلم  •
  12اندازه B Zarنام نویسنده یا نویسندگان: قلم  •
 Times Newپست الکترونیکی نویسندگان قلم و در داخل پرانتز  11اندازه B Zarسمت سازمانی  •

Roman  به صورت زیر نویساین قسمت به طور کامل ( 11اندازه( 

 وجه کنید :به نمونه زیر ت

بررسی تطبیقی روند مطالعات آمایش سرزمین جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي 

  فرانسه، آلمان و جمهوري کره
  2، سحررضایان 1سیدعلی جوزي

 

 

 . چکیده2
یافتـه   روش کـار،  هـدف،  زمینـه،  بخش هاي مجزاي عنوان، چکیده ي مقاله ي پژوهشی خالصه اي از کار انجام شده است و

بـراي تهیـه چکیـده بهتـر آن اسـت کـه        فشرده اي از مباحث طرح شده را عرضه مـی کنـد.   وگرفته نتیجه گیري را در بر ها، و

  )sajozi@yahoo.comستادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران شمال(ا .1
 ) s_rezaian@yahoo.comضوهیات علمی دانشگاه آزاداسالمی(. ع 2

                                                 



یـک یـا چنـد بنـد جدیـد بـه عنـوان         -به تناسـب   -نخست هر بند در جمله اي تلخیص شود و سپس از مجموعه ي آن جلمه ها
 کمک موثري است. چکیده فراهم گردد. درانتخاب جمله هاي هر بند، جمالت اصلی
 در تهیه ي چکیده نوشته تحقیقی دو نکته باید پیوسته مدنظر باشد:

 اطالعاتی به چکیده راه پیدا نکند که در نوشته ي اصلی وجود نداشته است. •

تناسبی میان حجم چکیده و حجم متن اصلی وجود داشته باشد. درمورد اخیر، پژوهشگر مـی توانـد از ابتـدا نسـبتی را      •
 پذیرد، و آن نسبت را در تهیه ي چکیده رعایت کند.نزد خود ب

 
 نحوه ي تدوین چکیده در این کنفرانس از این قرار است:

کلمه براي انگلیسی (چکیده مقـاالت بایـد بـه     250کلمه براي فارسی و حداکثر  300چکیده مقاالت ارسالی حداکثر  •
 دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود)  

 باشند.  (یافته ها) و نتیجه گیرينتایج ها، روشمواد و ، )بیان مساله و هدف تحقیق(مقدمه شامل  چکیده باید •

 نوشته شود؛13اندازه B Zarقلم متن چکیده با  •

چکیـده مقـاالت   ضوابط تهیه ي چکیده مقاالت انگلیسی نیز همانند چکیده مقاالت فارسی است بـا ایـن تفـاوت کـه      •
 .تهیه و ارسال گردد 11اندازه   Times New Roman انگلیسی با قلم

 

 .کلمات کلیدي 3
کلید واژه کلمه مهمی از یک عنوان یا از یک متن است که به عنوان اولین کلمه یک شناسه در یک نمایه یـا فهرسـت بـه کـار     

 برده می شود. نکاتی که باید در تهیه کلید واژه رعایت شود عبارتند از:
ه به طور کامل تمام موضـوعات مطـرح شـده در مقالـه را در برگیرنـد. ایـن       تا حد امکان تالش شود کلیدواژه هاي اطالق شد •

کلیدواژه ها باید دقیق بوده و ترحیجا کامال منطبق به بحث ارائه شده باشند. لذا از دادن کلیدواژه هاي عمومی و جامع اجتناب 
 ؛کرده و اخص ترین کلمه را براي توصیف موضوع انتخاب نمایید

 کلمه. 5ل تعداد کلیدواژه حداق •

 ایجاد شود. 13اندازه B Zarقلم کلمات کلیدي  •
 

 مقدمه .4
مقدمه در واقع نخستین بخش متن است و بخش عمده اي از متن شمرده می شود و جزیی بیـرون از پیکـره ي اصـلی    

  نوشته ي تحقیقی نیست.

 ٥ 



کـه   تاً حاوي دالیلـی اسـت  شود. این نکات عمد در مقدمه، پژوهشگر می کوشد نکاتی را درباره تحقیق خود یادآور
مقدمه طرح  تحقیق را موجه می سازد و دشواري ها و امکانات را مورد اشاره قرار می دهد. بنابراین مواردي را که در

 می شود می توان چنین برشمرد:
 مسئله و دالیل انجام تحقیق •
پیوند کار خود را با کارهـاي   (پیشینه پژوهش): پژوهشگر با اشاره به تحقیقات مشابه پیشین، نه تنهاسابقه کار •

دیگران آشکار می سازد و جایگاه آن را در شبکه ي آن گروه از تحقیقات مشخص می کند، بلکه تفاوت و 
برجستگی کار خود را نسبت به کارهاي پیشین، از لحاظ روش، نوع برخورد با مسـئله ونـوع پاسـخ هـاي بـه      

 دست آمده نشان می دهد.
را به روشی تشریح می کند و آشکار می سـازد کـدام بخـش از موضـوع و      : چارچوب کار خودحدود کار •

 مسئله مورد توجه و تاکید اوست و به کدام بخش ها نمی پردازد.
 : پژوهشگر مقصد نهایی خود را از تحقیق بیان می کند.هدف •
تـا  اطالعات: براي خواننده ي تحقیق الزم است از راه وروش گـردآوري اطالعـات آگـاه شـود      گردآوري •

اطمینان یابد لغزشی در آن صورت نگرفته و استنتاج هایی که بر مبناي آن اطالعات، انجـام شـده مـی توانـد     
  معتبر تلقی شود.

توجه: گرچه مقدمه جز بخش هاي مقدماتی نوشته ي تحقیقی است، معموال پـس ازتکمیـل واتمـام پیکـره ي اصـلی      
 تحقیق فراهم می شود.

 
 

  متن اصلی مقاله .5
 "یکره ي اصلی نوشته ي تحقیقی است و معموال به پاره هایی به نام بخش تقسیم می شـود. مـتن اصـلی شـامل     متن، پ

 )14اندازه B Zarقلم است.(  "نتیجه گیري وپیشنهادها"و  "روش کار و یافته ها
رد. آنها را به طور سلسله مراتبی به نحو زیر از هم جدا کـ  می توان فرعی، هاي اصلی و بخشبراي تشخیص  •

 یا به نحوي با تغییر اندازه و نوع قلم آن ها ارتباط بخش هاي مختلف را به مخاطب نمایاند.

 ) 16وBzar Bold  قلم  (شماره بخش اول .1
 )  ,16زیر بخش BTitr  قلم  ( اول .1-1
  زیر بخش دوم .1-2

 ٦ 



 ) 14 و BTtitr  قلم  (. زیر مجموعه اول از زیر بخش دوم1-2-1
 شماره بخش دوم .2
کند، آن را با تورفتگی متمایز مـی   ل قول مستقیم، طول متن اصلی نقل شده از نیم صفحه تجاوزهرگاه در نق •

  آورند. در این صورت نیازي به استفاده از گیومه نیست.کنند و با حروف ریزتر می
 استفاده شود. Bulletدر هر بخش یا زیربخش باشد، الزمست تا از  مواردي نانچه نیاز به استفاده ازچ •

 
 

 . روش کار و یافته ها5-1
روش کار ویافته ها شرح کامل عملیات تحقیق را دربرمی گیرد. علمیات تحقیق ممکن است بررسی نظـري در جنبـه   
هاي گوناگون یک موضوع باشد ویا ممکن است بررسی عملی ازطریق آزمایشهاي مختلف باشد که باید شرح کامل 

نحوه ي محاسبات و آزمایش هـاي انجـام شـده همـراه بـا توضـیحات       مواد وتجهیزات مورد استفاده ، روش تحقیق و 
 مربوط به هریک را شامل شود.

 
 

 . به کار گیري تصاویر در متن مقاله5-2
تدابیر تصویري در نوشته ي تحقیقی به طور عمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس، و امثال آن است که در 

خواهد شد. به جز جدول براي هر نوع تصویري باید نکاتی را کـه درمـورد   زیل دو عنوان کلی جدول و نمودار ذکر 
براي ارسال مقاله به کنفرانس الزم است عکس ها با کیفیت مناسب در فایـل بـه   نمودار ذکر می شود در نظر بگیرید. 

 کار گرفته شود.
 
 

 . جدول 5-2-1
ي از ستون ها و ردیف ها است که براي مطالعه جدول عبارت از تنظیم سازمان یافته ي اطالعات به صورت مجموعه ا

و ارزیابی سریع به کار می رود. جدول باید به گونه اي تدوین شود که بتوان آن را به آسانی خواند و تعبیـر و تفسـیر   
ش کرد. بنابراین باید شیوه ي تنظیم، اندازه فاصله ها، انتخاب عنوان ها و محل مناسب قرار گرفتن آن در متن کامال پی

 بینی و رعایت شود.

 ۷ 



 درمورد جدول نکات زیر را باید به خاطر سپرد:
ارجاع در متن درصورت استفاده از جدول ونمودار الزاما باید در متن، پیش از نمایش آنها، ارجاع داده شده باشند.  •

 )؛1به صورت اشاره به شماره جدول یا نمودار خواهد بود(جدول شماره 

 و عنوان باشد؛هرجدولی باید داراي شماره  •

 ترتیب شماره هاي جداول همان ترتیب قرار گرفتن آنها در متن است؛ •

 ارجاع مناسبی نیست ؛ "در جدول زیر "یا  "در جدول باال"ارجاعاتی از قبیل  •

 بهتر است هر جدول در نزدیک ترین محل نخستین ارجاع به آن قرار گیرد؛ •

 ر نباشد و فاصله از سمت راست و چپ یکسان باشد؛حاشیه سمت راست و چپ بهتر است از حاشیه متن بیشت •

 پررنگ استفاده شود؛11 و  BZarبراي نوشتن عنوان جدول از قلم  •

 قبل و بعد از جدول الزم است یک سطر خالی قرار داده شود. •

 
 : عنوان جدول 1جدول                      

 

 نام مقاله خانوادگی نام و نام 
   
   

 
 .  نمودار5-2-2
مودار تصویري است که دگرگونی هاي یک متغیر را  نسبت به یک یا چند متغیر دیگر با خط یا نقطه نشان می دهد ن

و داراي انواع مختلف نمودار ستونی، نمودار منحنی، نمودار دایره اي، نمودار پراکنـدگی و... اسـت. سـایر اشـکال و     
 به نمودار ها براي آنها الزامی است.تصاویر نیز جز نمودارها محسوب شده و رعایت نکات مربوط 

 در مورد نمودارها و سایر اشکال یادآوري نکاتی براي ارائه بهتر کار مناسب به نظر می رسد:
هرگاه جزئیاتی در نمودارها هست که ریز نوشتن آنها به طور عادي ممکن نیسـت، بهتـر اسـت نمـودار بـر روي       •

نوشـته  امکانـات اسـکن در انـدازه اي مناسـب بـا صـفحات دسـت        کاغذ بزرگ تر ترسیم شود و سپس بـا اسـتفاده از  
 کوچک گردد؛

 ۸ 



هرگاه از نشانه هاي اختصاري یا نمونه ي رنگ ها استفاده می شود، این اختصارات و نشانه ها باید کنـار نمـودار    •
 معنی شود؛

 ند؛نمودارها و اشکال می بایست در وسط صفحه و فاصله ي یکسان از حاشیه راست و چپ قرار گیر •

بـرخالف   -باید عنوان و شماره داشـته باشـد کـه عنـوان نمـودار و اشـکال         -مطابق جدول  -نمودارها و اشکال  •
 ترجیحا در ذیل آنها درج گردد؛  -جدول ها

 شماره گذاري اشکال و نمودار ها بایستی در کل طول مقاله به صورت پیوسته و ادامه دار باشد؛  •

 )2ودار و اشکال دیگر استفاده شود (شکل شماره براي نم "شکل  "الزاما از کلمه  •
پررنگ استفاده شود و پـیش و پـس از آن الزم اسـت تـا     11 و  BZarبراي نوشتن عنوان شکل یا نمودار از قلم  •

 .یک سطر خالی قرار گیرد

computer

english language

persian litrature phylosophy

phyzic

librarian

Missing

 
 . عنوان نمودار2شکل شماره 

 

 . به کارگیري فرمول ها و روابط ریاضی5-3
نامرئی مطابق زیر استفاده گردد که در ستون   هاي ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط و فرمول  براي نمایش روابط

شده است و در سـتون سـمت چـپ رابطـه یـا فرمـول        سمت راست، شماره رابطه که در متن با آن شماره ارجاع داده 
اي  رمول ها به صورت تصویر یا سایر اشکال خودداري کنید. پیش و پس از روابط، هـیچ فاصـله  نوشته شود. از کپی ف

 قرار داده نشود. 
 

 

 

 استفاده شود.13به اندازه  Times New Romans در نگارش فرمول ها از قلم 
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 . نتیجه گیري وپیشنهادها5-4
بخش نتایج در واقع عصـاره    است.ا پیشنهاده بخش نتایج و اصلی نوشته ي تحقیقی،معموال یکی از آخرین اجزا متن 

پژوهش است و باید از دل یافته ها برخیزد. در این بخش نباید یافته هاي نوینی عرضه گـردد. خواننـده بایـد بـه کلیـه      
منطـق حـاکم بـر تجزیـه و      . همچنـین اطالعاتی که نتایج از آن ها گرفته شده در بخش اصلی نوشته دست یافته باشـد 

که او نیز به همان نتایج دست یابد. طول بخش نتایج نیز بسـتگی بـه طـول کـل نوشـته       تحلیل یافته ها به گونه اي باشد
تحقیقی دارد، اما در مجموع باید به این نکته توجه داشت که نتیجـه گیـري مـوجز و روشـن مـؤثرتر از نتیجـه گیـري        

 مفصل و همراه با پرگویی است.
شنهاد و توصیه از جمله اجزا دیگري است که در پایان متن اصلی تحقیق می آید. ضرورت چنین بخشی بسته به نوع پی

 پژوهش است. 
 

 . تقدیر و سپاسگزاري 5-5
تقدیر و تشکر درصورت لزوم در انتهاي مقاله آورده می شود. در بخش سپاسگزاري از سازمان تامین کننده طرح یـا  

 ی که به نحوي در تهیه مقاله همکاري داشته اند قدردانی می شود.اشخاص و سازمان های
 . فهرست ماخذ6

جمع فهرست ماخذ شامل کلیه متونی است که در تهیه ي نوشته ي تحقیقی مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع سر
در این بخش رعایـت نکـات   منابعی که در ارجاع ها مورد استفاده قرار گرفته شده، فهرست ماخذ را پدید می آورد. 

 زیر الزامی است:
در فهرست ماخذ تنها آنچه مورد استفاده قرار گرفتـه درج مـی شـود نـه آنچـه در زمینـه ي مـورد بحـث طبـع و           •

 نشرگردیده است.

هرگاه پژوهشگر تصمیم بگیرد منابع دیگري رابراي مطالعه یا استفاده مخاطبان معرفی کند بهتـر اسـت در بخـش     •
 گرد آورد."براي مطالعه بیشتر "وان مستقلی تحت عن

ترتیب منابع در فهرست ماخذ الفبایی است. کلیه ي مراجع مورد استفاده در دو بخش فارسی و انگلیسی به ترتیب  •
 حروف الفبا آورده می شوند.

 آورده شود. "Reference"و بخش منابع انگلیسی با عنوان "فهرست ماخذ"بخش منابع فارسی با عنوان  •

 ۱۰ 



 کردن بر اساس نام پدیدآورنده یا شناسه ي اصلی متون صورت می گیرد. الفبایی •

 استفاده شود. APAبراي استناد به منابع مورد استفاده در متن مقاله باید از روش  •

براي استناد در متن (استناد درون متنی) ابتدا نام خانوادگی پدیدآورنده و سپس سال انتشار اثر داخل پرانتـز درج   •
ن ترتیب که پس از ذکر نام خانوادگی پدیدآورنده، یک ویرگول و بعد یک فاصـله قـرار مـی گیـرد و     می شود. بدی

سپس سال نشر می آید و در ادامه بدون فاصله یک ویرگول و  بعد یک فاصله و شـماره صـفحه ذکـر مـی شـود. بـه       
 نمونه زیرتوجه کنید:

      )35،ص 1384منبع فارسی: (ثمره ،      
 )59، صGarden  ،1998ین : (منبع الت      
  خط اول مشخصات منابع باید کمی نسبت به سایر خطوط برآمدگی داشته باشد. •
 

 منابع مورد استفاده در متن به پنج صورت در مراجع نوشته می شوند:
 
 کل کتاب؛ •

 بخشی از کتاب(استناد به مقاله اي از مجموعه مقاالت منتشرشده یک کنفرانس)؛ •

 ها(استناد به مقاله منتشر نشده کنفرانس)؛ ر همایششده د مقاالت ارائه •

 مقاالت منتشر شده در نشریات تخصصی؛ •

 منابع اینترنتی . •

گـذاري بـه صـورت پیوسـته      توجه شود که ابتدا منابع فارسی و در ادامه آن منابع غیر فارسی قرار داده شود و شـماره  

(عنوان مجله  11با اندازه  TimesNewRomanفارسی  و قلم  منابع غیر BZar  12آورده شود. قلم  منابع فارسی 

 ایتالیک) باشد.

 

 

 .راهنماي تدوین فهرست ماخذ6
 کتــاب   .1

 ه:یسندنو یککتاب با 
  . محل نشر: ناشر.عنوان کتابنام مؤلف (سال نشر کتاب).  حرف اول نام خانوادگی مؤلف،

 ۱۱ 



 مثال:
 .دوس، تهران: فرآواشناسی زبان فارسی ).1364( ي.ثمره، -   
 

, New York: The careful writer: A modern guide to English usage). 1965Bernstein, T.M. (-
Athenum.                

 
 :با . عنوان اصلی را یاوریداگر کتاب داراي عنوان اصلی و فرعی باشد، هر دو را مانند مثال فوق ب نکته

 .یدعالمت دو نقطه از عنوان فرعی جدا کن
 یاوریددگان بیسننام نو ییالفبا تیب بع را در فهرست مآخذ، به ترمنا. 

 کتاب با دو 
نام مؤلف دوم(سال نشر  حرف اول نام خانوادگی مؤلف دوم، و،نام مؤلف اولحرف اول نام خانوادگی مؤلف اول، 

 محل نشر:ناشر..عنوان کتابکتاب). 
 مثال:

 ed.), New York: Macmillan rd۳( ments of syleThe ele).۱۹۷۹Strunk, W., Jr., & White, E.B. (-      
 ده:یسننو تاشش کتاب با سه

نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام.،نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام.، نام خانوادگی نویسنده سوم، 
محل نشر:  .عنوان کتاب .تاب)(سال نشر کنام خانوادگی آخرین نویسنده ، حرف اول نام.  وحرف اول نام.، ... .، 

 ناشر.
 بیش از شش نویسنده:کتاب با

 "یگـران و د" و در متـون فارسـی   " .et al  "ه  یسـند نو ین و بعـد از نـام ششـم    یاوریـد اول را ب یسندهنام شش نو
 .یاوریدب

 هم نویسنده  و هم مترجم داردکتاب ترجمه:
مترجم).  ،نام خانوادگی .نامحرف اول ( عنوان کتاب نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف (سال نشر کتاب).

 دي).یالنشر اثر اصلی به م یخمحل نشر: ناشر (تار
 مثال:

 ).1991تهران: آتروپات ( .(چاپ چهارم، ب. فروزنده، مترجم) اصول بازاریابی .)1381کاتر، پی.، و آرمسترانگ، ج. (-

 آورنده: گرد یااستار، مترجم و یرکتاب بدون مؤلف، ولی داراي و
 محل نشر: ناشر اصلی .عنوان کتاب(سال نشر).  ).استاریرو( ،استار، حرف اول نامیرنام خانوادگی و

 ) . درباره ویرایش . تهران : مرکز نشر دانشگاهی1365پورجوادي ، ن. ،( ویرایشگر). (

 ۱۲ 



 

 ي)یالدریخ نشر کتاب به ممحل نشر: ناشر (تا .عنوان کتابنام خانوادگی مترجم، حرف اول نام مترجم (سال نشر) 
 است. یرایش) نشانه نوبت و.ed(یکه گر است در حالیرایش) نشانه و.Ed( یسیدر متون انگل نکته:
 مثال:

               (K.V. Kukil, Ed.)                       (5th ed.) 
 

 کتاب هاي چند جلدي
 د. رانتز ذکر کنیپبعد ازعنوان کتاب شماره جلد /جلدها را در 

Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New 
York: Scribner's. 

 آورنده نامشخص: یداستناد به کتاب با پد
 )، (سال نشر)، محل نشر: ناشر.یرایش(و عنوان کتاب

 
 به این نکات توجه کنید:

 زیر خط دار، مشخص نمایید. در مآخذ، عنوان کتاب را با خط شکسته، برجسته و یا 
 .در ارجاعات التین فقط حرف اول عنوان را با حروف بزرگ تایپ کنید 

  استان محل نشر را  ایالت هاير، نام شهر، یگهمنام بودن با شهري د یادر صورت معروف نبودن محل نشر
 ذکر کنید.

  و بعد از عنوان ذکر کنید.در صورتی که کتاب داراي چاپهاي متعدد باشد، نوبت چاپ را داخل پرانتز 

  3"یا  "چاپ سوم"اطالعات اضافی مانند نوبت چاپ و شماره جلد نظیرrd ed."  یا  "جلد دوم"و"vol.2" 
 را داخل پرانتز و بالفاصله پس از عنوان ذکر کنید.

 .بین عنوان و اطالعات داخل پرانتز از نقطه استفاده نکنید 

 مثال: 
 ). تهران: نشر نو.2 یرایشزبان فارسی (ویخ ، تار)1365خانلري، پ. ( -          

 یدمکان استفاده کن یند، فقط از اولیمکان نشر داشته باش یکاز یشاگر ب. 
 یدرا ذکر کن یختار ینانتشار وجود داشته باشد، آخر یختار یکاز  یشاگرب. 
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 اسـتار را بعـد از عنـوان    ریسنده را نوشته و نـام و یاستار، نام نویرکه هم مولف دارد و هم و ییبراي کتابها
 د.یاوریب Edکتاب همراه با 

 مثال:
Plath, S. (2006). The unabridged journals. (K.V. Kukil, Ed.), New York: Anchor. 

 نشـــریه .2
 گیرد: استناد به مقاالت نشریات در فهرست مآخذ به روش زیر صورت می     

 نده یسنو یک
شـماره  ،(شـماره مجلد) شـماره دوره ،  هینام نشـر  .نام. (سال انتشار).  عنوان مقاله نام خانوادگی نویسنده،  حرف اول   

 صفحات مقاله.            
رانتز) و نوع فونت(معمولی یا کج) در مدل فـوق ومثـال زیرتوجـه    پول،نقطه،گذاري(ویرگتذکر: به عالمت هاي نقطه 

 نمایید:

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current 
Directions in Psychological Science, 11, 7-10. 

 مثال:
Spetch, M.L., & Wilkie, D.M. (1983), Subjective shortening: a model of        memory for event 

duration, Journal of experimental psychology, 9, 14-30.           

 هفصلنام .نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانکها در جذب و حفظ مشتري)، 1382. (شناس کاشانی، ف حق-
 .98-71)،3(1پژوهشنامه اقتصادي، 

 دو نویسنده
 .نام خانوادگی نویسنده دوم،حرف اول نام. (سال انتشار).  عنوان مقاله  و نام خانوادگی نویسنده اول،حرف اول نام. ،

 شماره صفحات مقاله.                                       ،ره مجلد)(شما  شماره دوره،  یهنام نشر
 استفاده کنید. "&"لیسی ازانگقرار دهید.در متون  "و"تذکر:بین نویسنده اول و دوم باید 

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective 
states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social 
Psychology, 66, 1034-1048. 
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 سه تا شش نویسنده
نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام.،نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام.، نام خانوادگی نویسنده سـوم،  

شـماره  ، یه نام نشر. (سال انتشار).  عنوان مقاله ، نام خانوادگی آخرین نویسنده ، حرف اول نام وحرف اول نام.، ... .، 
 شماره صفحات مقاله.                                      ،، (شماره مجلد) دوره

 بیاورید. " ،و" و در متون فارسی " ،&" تذکر: قبل از  نام آ خرین نویسنده

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). 
There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of 
stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-
1204. 

 نده یساز شش نو یشب
ـ و " و در متـون فارسـی   " .et al  "  سـنده ینو مین د و بعـد از نـام ششـ   یاوریـ نده اول را بیسنام شش نو  "راندیگ

 د.یاوریب

Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. 
(2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and 
Writing, 44(3), 213-245.  

 غیرتخصصی، ذکر تاریخ کامل انتشار، برحسب سال، ماه و روز ها، مجالت عمومی و  براي روزنامه
 ضروري است.

 مثال:

Lohr, S. (2004, December 3). Heath care technology is a promise unfinanced, The New York 

Times, pp.35        

Raloff, J. (2001, may 12). Lead therapy wont help most kids. Science News, 15, pp.292-301.           
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 به این نکات توجه کنید:    
 ذکر کنید. برجستهیا  ایتالیک، دار زیر خطعناوین مجالت تخصصی به طور کامل و به صورت  .1
 داخل پرانتز ذکر کنید.شماره مجلدراو  ایتالیکشماره دوره را به صورت  .2

اع به صفحات استفاده کنید. این نماد براي براي ارج .ppها و مجالت غیرتخصصی از نماد  در مورد روزنامه .3
 شود. مجالت تخصصی استفاده نمی

همراه  در منابع الکترونیک چنانچه شماره صفحه براي استفاده در ارجاع مشخص نبود؛ شماره پاراگراف را به .4  
 به کار ببرید؛ مثال: ¶نماد 
  (Mönnich & Spiering, 2008 ¶ 9) 

نوشته نمی شود،  "ص" یا ".pp" یا ".p"ي که قبل ازشماره صفحه، حروف اختصاري ادوار یاتنشر یربر خالف سا
ادواري که در استناد به آن، قبل از شماره  یهشود. تنها نشر حروف استفاده می ینا APAبراي روزنامه ها درروش

 شود، روزنامه است. استفاده می "ص" یا ".pp" یا ".p"صفحه 
 

جنوب ).1387بهمن ماه،27ببخشید و فراموش کنید(  مثال  .11،صخبر 
 نده مشخص نبوده و به عنوان استناد شدهیسمثال، نام نو یندر ا

 
 )CDهاي غیر چاپی (فیلم، نوار،  .   وسایل ارتباطی یا رسانه3

 هاي غیرچاپی در فهرست منابع به این صورت است: استناد به رسانه    
انی (نقش یا وظیفه صاحب اثر)، تاریخ، عنوان اثر، [رسانه مورد نام خانوادگی صاحب اثر، حرف اول نام و نام می

 و نام توزیع کننده اثر.   نظر]، محل    
 مثال:

Mass, J.B. (producer), & Guck, D.H. (director) (1979), Deeper into hypnosis [film], Engle 
wood cliffs, NJ: Prentice hall     

 
 هاي کارشناسی ارشد نامه انهاي دکتري و پای .   رساله4

 هاي کارشناسی ارشد به این صورت است: نامه هاي دکتري و پایان استناد به رساله    
 نامه، مقطع، نام دانشگاه، نام شهر. نام خانوادگی نویسنده، نام و نام میانی (تاریخ). عنوان پایان

 مثال:

 ۱٦ 



 منامه کارشناسی ارشد، دانشکده علو ، پایانتحلیل استنادي مقاالت سرگذشتنامه). 1366موسوي، شهرآذر (
 تربیتی، دانشگاه تهران.

 
 ینارسمیک .    مقاالت چاپ شده از 5

استفاده کرده  "proceedings from"از عبارت  ینو درمتون الت "یناردرسم"در متون فارسی از عبارت         
 د.یسیر را با فونت کج بنویناسم یاوسپس نام کنفرانس 

 مثال:

نقش علمی وفنی در خدمات دفاع مقدس. تهران: وزارت سپاه،  رینادر سماطالعات  ید) مصرف و تول1366ري، ع. (ح -
 و آموزش، مرکز اطالعات علمی و فنی. یقات ت تحقیری، مدییخودکفا یعمعاونت صنا

-Schnase, J.L., & Cunnius, E.L. (Eds.).(1995). Proceedings from cscl'95: The first International 
conference…… 

  شده یرایشفصل از کتاب و یکمقاله  .6
عنـوان  ) یرایشـگر (و  ویرایشـگر نـام    در نام خـانوادگی نویسـنده، حـرف اول نام.(سـال نشـر).عنوان فصـل یـا مقالـه:        

                 (صفحات فصل یا مقاله  ).کتاب

 نید.استفاده ک " In"از  "در " کلمه يبه جا یلیسگدر متون ان •

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: 
Metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), 
Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer. 

ترتیب اول نام وبعد نام خانوادگی آمده همچنین عنوان فصل یا مقاله با فونت  توجه کنید که نام ویرایشگر با
 ساده و عنوان کتاب با فونت کج نوشته میشود.

 . کتابهاي چند جلدي7
 رانتز ذکر کنید. پبعد ازعنوان کتاب شماره جلد /جلدها را در 

Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New 
York: Scribner's. 

 ةالمعارفیردا یکاز  مدخلی. 8 
 ) . 369، ص  1(ج  ه المعارف بزرگ اسالمییردا در،  یان) آسور یخجاللی مقدم ، م . (تار 
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Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, 

pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 
 
 

 نقل در نقل.9
 یدمنبع دسترسی ندار ین(منبعی که مطلب شما از آن اخذ شده است ولی به ا یاوریددرورن متن نام اثر اصلی را ب     

. در  یـد ) را ذکـر کن  یدنشر منبع دوم (منبعی که در دست دار یخنده و تاریس. ولی در داخل پرانتز براي استناد نام نو
 . یاورید.ذ مشخصات منبع دوم را بفهرست ماخ

 نامه ، تز یانمقاله ، رساله ، پایده چک.10
                             oshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral 

, 62Dissertation Abstracts International, ). 2001dissertation, Boston College, 
A.7741 

 اخذ شده 62صفحه   Dissertation Abstracts Internationalاز کتاب این تز  
 سند دولتی.11

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental 
illness (DHHS Publication No. 1679). Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office. 

ش.گ12 خصوصش پاچ زار ن  از یک سازما ه   ید

American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines  

for the treatment of patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, D.C.: 
Author. 

 
 پیوست ها .7
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کـره اصـلی نوشـته تحقیقـی ایجـاد      هرگاه اطالعاتی براي فهم بهتر نوشته تحقیقی ضروري است ولی حضور آن در پی
گسستگی می کند، می توان آن ها را در بخش پیوست هـا آورد. پیوسـت هـا معمـوالً حـاوي جـدول هـاي آمـاري،         
تصاویر، نقشه ها، فرم پرسشنامه، یا اطالعات مشابهی است که در متن اصلی به گونه اي بـه آن هـا اشـاره شـده اسـت      

 و باید به آن ها رجوع کرد، بهتر است در متن نوشته جاي گیرد. هرگاه این مواد موضوع بحث نوشته است
اشکال ونمودار ها در این بخش ادامه شماره گـذاري هـا صـورت گرفتـه در     ،  ترتیب شماره گذاري جداول •

 متن نوشته است .
 ست که پیش از اینا نمودارها این بخش رعایت شود همانند بخش جدول و نکاتی که باید در کلیه موارد و •

 .شدذکر 
توجه: حضور این بخش در مقاله شما ضروري نیست و درصورت صالحدید نویسنده می توان این بخش را در انتهاي 

 مقاله اضافه شود.

 ۱۹ 
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