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 مقدمه
 هاي علمی دانشگاه تهراننتایج پژوهشنامه حق مالکيت مادي و معنوي در مورد آیين

 

ها که الزمه هاي پژوهشی و فناوري دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و کرامت انسانمقدمه: با عنایت به سياست

شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادي و معنوي دانشگاه و پژوهشگران، الزم است اعضاي هيأت علمی، 

، نامههاي علمی که تحت عناوین پایانو دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش آموختگاندانشجویان، دانش

 هاي تحقيقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:رساله و طرح

حقوق  حق نشر و تکثير پایان نامه/ رساله و درآمدهاي حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی -1ماده 

 معنوي پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه  در مجامع انتشار مقاله یا مقاالت مستخرج از پایان -2ماده 

ول باید به نام دانشگاه بوده و با تایيد استاد راهنماي اصلی، یکی از اساتيد راهنما، مشاور و یا دانشجوي مسئعلمی 

مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئوليت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتيد راهنما و دانشجو 

 می باشد.

نامه/ رساله آموختگی بصورت ترکيبی از اطالعات جدید و نتایج حاصل از پایانتبصره: در مقاالتی که پس از دانش

 درج شود.شود نيز باید نام دانشگاه نيز منتشر می

هاي تحقيقاتی نامه/ رساله و تمامی طرحانتشار کتاب و یا نرم افزار و یا  آثار ویژه حاصل از نتایج پایان -3ماده 

ها، پارك علم و فناوري و دیگر واحدها باید ها، مراکز تحقيقاتی، پژوهشکدهکليه واحدهاي دانشگاه اعم از دانشکده

 هاي مصوب انجام شود.پژوهشی دانشگاه و براساس آئين نامهبا مجوز کتبی صادره از معاونت 

المللی که حاصل اي و بينهاي ملی، منطقهها در جشنوارهثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته -4ماده 

یا مجري هاي تحقيقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما نامه/ رساله و تمامی طرحنتایج مستخرج از پایان

 طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گيرد.

در هيأت  23/4/87در شوراي پژوهشی و در تاریخ  1/4/87ماده و یك تبصره در تاریخ  5نامه در این آیين -5ماده 

 شوراي دانشگاه به تصویب رسيده و از تاریخ تصویب در  15/7/87رئيسه دانشگاه به تایيد رسيد و در جلسه مورخ 

 االجرا است.شوراي دانشگاه الزم
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 کليات –فصل اول 

 مقدمه
نامه/ رساله، آشنایی دانشجویان گرامی با نحوه نگارش و تنظيم مطالب درباره یك یکی از اهداف نگارش پایان

توان بيان کرد، اما براي ایجاد هماهنگی در تدوین هاي الزم را نمیموضوع علمی است. در این نمونه تمام نکته

 نامه/ رساله رعایت کنند.هاي ذکر شده را در نگارش پایانها، الزم است دانشجویان گرامی نکتهها/ رسالهنامهپایان

 

 ساختار پایان نامه/ رساله 1-1

 : اجزاي روي جلد به شرح زیر از باال به پایين شامل: روي جلد-1

 نشان دانشگاه   -1 

 نام دانشگاه: دانشگاه تهران  -2 

 دانشکدگان فارابینام    -3 

 نام دانشکده -4

 مقطع تحصيلی -5

 رشته -6

 گرایش -7

 عنوان -8

 نگارنده )نام دانشجو( -9

 استادان راهنماي اصلی و دومنام  -10

 سال و ماه دانش آموختگی -11

ساده صفحه آرایی شود و از رسم چارچوب و تزیينات مختلف  به شکل صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم-2

 خودداري شود. 

جلسه دفاع( جزء مدارك جلسه دفاعيه می )صورت تأیيدیه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع-3

 تواند از واحد مربوطه در دانشکده دریافت کند. باشد و دانشجو پس از جلسه دفاع می

نامه / رساله دانشجویان دانشگاه تهران  برگه مربوط در مالکيت مادي و معنوي پایانحق  نامهصفحه تعهد -4

 در دانشکده موجود است(.

 در این صفحه بر خالف روي جلد نام استادان مشاور هم ذکر می شود صفحه عنوان-5

 در یك صفحه )اختياري( (Dedication) تقدیم  -6
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 در یك صفحه )اختياري( (Acknowledgments)تقدیر و تشکر -7

  شامل واژگان کليدي )شامل هدف، روش، نتایج، نتيجه گيري و واژگان کليدي در یك صفحه( چکيده فارسی -8

ها براساس موضوع و گرایش باشد. محتواي چکيدهگيري میها و نتيجهچکيده شامل هدف، روش کار و مواد، یافته

بندي وجود کلمات شاخص و کليدي مراکز اطالعاتی را در طبقهشود و به همين جهت بندي میطبقه پژوهش

 دهد. چکيده حداکثر در یك صفحه تنظيم می شود.دقيق و سریع اطالعات یاري می

 (Table of Contents)فهرست مطالب  -9

ر و سای هاها، فهرست شکلها، فهرست جدولها و نشانهفهرست مطالب، فهرست عالمتبعد از چکيده به ترتيب 

 ها قرار می گيرند.فهرست

 شوند؛نامه/ رساله )تقدیر، تقدیم، چکيده و ...( ذکر نمیهاي اوليه پایاندر فهرست مطالب، صفحه - 

هاي ها و زیر بخشها، بخشها، فصلها عنوانها و نشانهها، مخففها، شکلفهرست مطالب شامل فهرست جدول -

 آید؛ ل و عنوان مربوط مینامه / رساله با ذکر صفحه اوهر پایان

 هاي خود متن باشد؛هاي فهرست مطالب باید مانند عنوانعنوان - 

 هاي اصلی هستند، با تورفتگی پس از آنها قرار هاي فرعی که زیر مجموعه عنواندر فهرست مطالب عنوان -  

 می گيرند؛

گذاري ها با حروف الفبا شمارهسایر فهرستها و ها و نشانهها، عالمتها، شکلهاي فهرست مطالب، جدولصفحه -

 شوند.می

  (List of Tables)ها فهرست جدول -10

 (Lists of Figures, Pictures and Maps)ها ها و نقشهعکس، فهرست نمودارها -11

 هاها و نشانهعالمتها، مخفف فهرست -12

 متن اصلی )فصول( پایان نامه/ رساله -13

ها، شماره صفحه آن در ادامه آید و برخالف پيوستها میفهرست مراجع، قبل از پيوستمنابع و مآخذ:  -14

 نامه است.هاي متن اصلی پایانشماره صفحه
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نامه یا رساله داراي چند پيوست باشد با حروف الفبا از یکدیگر جدا می شوند. که پایاندر صورتیها: پيوست -15

 )در صورت لزوم(

 شود.ورت الفبایی، غيرفارسی به فارسی یا فارسی به غيرفارسی تنظيم میبه ص نامه:واژه -16

 چکيده به زبان انگليسی-17 

 سانتيمتر است. 5/2و  5/3هاي انگليسی و التين به ترتيب برابر با هاي سمت چپ و راست در متنحاشيهتوجه: 

مطالب آن مانند صفحه عنوان فارسی و تاریخ سال و ماه آن به ميالدي قيد  صفحه عنوان به انگليسی: -18

 شود.  

 

  ترتيب صفحات  2-1
 گيرند. نامه/ رساله قرار میصفحاتی که بدون شماره به ترتيب زیر در ابتداي پایان 

 صفحة بسم ا... -

 جلسه دفاع(تایيدیه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسة دفاع )صورت -

 حق مالکيت -

 آیين نامه چاپ پایان نامه و تکثير و مالکيت نتایج -

 صفحه عنوان )مطابق فرم نمونه(  -

 تقدیم )در یك صفحه(  -

 تشکر و قدردانی  -

 به همراه کليد واژه )حداکثر پنج کلمه(چکيده فارسی  -

 

  شوند. ج....( شماره گذاري می -ب  –صفحاتی که با حروف ابجد )الف 

 فهرست مطالب  -

 ها فهرست عالئم و نشانه -

 فهرست جداول )در صورت نياز( -

 ها )در صورت نياز(ها و نقشهفهرست نمودارها، عکس -

 

 .صفحاتی که با عدد شماره گذاري می شوند 

 شودگذاري با اعداد شروع میاز صفحه مقدمه شماره -

 

 گيرند. نامه/رساله قرار میصفحاتی که بدون شماره در انتهاي پایان 

 نامه ضمائمواژه -
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 )حداکثر پنج کلمه( به همراه کليد واژه چکيده انگليسی -

 صفحه عنوان انگليسی -

 

 ساختار متن اصلی  3-1
 )توجه: ساختار متن اصلی به تناسب رشته ممکن است با آنچه در اینجا قيد شده است تفاوت داشته باشد.(

 

 پژوهشکليات  فصل اول:
 مقدمه 1-1

 بيان مساله 1-2

 پژوهشاهميت وضرورت  1-3

 پژوهشاهداف  1-4

 هدف اصلی 1-4-1

 هداف فرعیا 2-4-1

 )در صورت تدوین فرضيه در این قسمت، در بندي جداگانه اشاره شود( پژوهشهاي سوال 1-5

 سوال اصلی 1-5-1

 هاي فرعیسوال 1-5-2

 پژوهشکليات روش  1-6

 )موضوعی، زمانی، مکانی( پژوهشقلمرو  1-7

 پژوهشاصطالحات  مفاهيم وتعریف  1-8

 پژوهشسازماندهی  1-9

 پژوهشفصل دوم: مبانی نظري و بررسی پيشينه 

 مقدمه 2-1

 هاي مطرح()شامل تعاریف، الگوها و مدل پژوهشمبانی نظري  2-2

 پژوهشبررسی نقادانه پيشينه  2-3

 هاي خارجیمروري بر پژوهش 2-3-1

 هاي داخلیمروري بر پژوهش 2-3-2

 پژوهشچارچوب نظري  2-4

 جمع بندي فصل 2-5     

 پژوهششناسی فصل سوم: روش

 مقدمه 3-1

 آميخته باشد هر یك از مراحل زیر در دو بخش کمی  وکيفی پژوهش)در صورتيکه روش  پژوهشروش  3-2

 بفرد آميخته توصيف شود( و یا بر اساس روش منحصر

 (پژوهش)فلوچارت  پژوهشفرایند اجرایی  3-3     

 جامعه آماري 3-4
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 حجم نمونه آماري 3-5

 روش نمونه گيري 3-6

 هاهاي گرد آوري دادهروش 3-7

 هاابزار گرد آوري داده روایی  وپایایی 3-8

 هاهاي تجزیه وتحليل دادهروش 3-9

 پژوهشهاي یافتهفصل چهارم: 

براي هر مرحله بصورت و بخش کيفی و کمی و ها در قالب دآميخته باشد داده پژوهش)در صورتيکه روش 

 جداگانه تحليل و نتایج عرضه شود(

 مقدمه 4-1

 پژوهشهاي توصيف دموگرافيك نمونه 4-2

 پژوهشهاي کيفی تحليل داده 4-3

 پژوهشهاي کمی تحليل داده 4-4

 پژوهشهاي توصيفی متغيرهاي شاخص 4-4-1

 پژوهشهاي ها وفرضيهها متناسب با سوالتحليل داده 4-4-2

 پژوهشهاي حليل استنباطی دادهت 4-4-3

 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

 مقدمه 5-1

 پژوهشهاي فرضيه ها وتحليل بر اساس مبانی نظري، سوال 5-2

 بحث و جمع بندي 5-3

 پيشنهادهاي کاربردي 5-4

 پژوهشهاي محدودیت 5-5

 آینده پژوهش هايپيشنهادات جهت  5-6

 منابع و مآخذ -

o منابع فارسی 

o التين منابع 

 ضمائم -

o هانمونه اي از ابزارهاي گردآوري داده 

o هاشواهد مستند گردآوري داده 

o هانتایج تحليل نرم افزاري داده 

 

 پضوابط نگارش و چا -صل دوم ف
 در این فصل، کلياتی از موارد نگارشی پایان نامه به شرح زیر آورده شده است.
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 1کنيم؟  )عنوان اصلی/ بخش(نامه خود را حروفچينی )تایپ( چگونه پایان 2-1

 هاي زیر توجه کنيد: ( اقدام و به نکته1-2، مطابق جدول ) wordنامه با استفاده از نرم افزاربراي حروفچينی پایان

 ز گذاشتن چارچوب و سایر تزیينات به دور متن خودداري شود؛ا -      

اره از دار، هموهاي شمارهعنوانی شروع می شود( و پاراگرافاز زیر هر نوع  پاراگرافی که) نپاراگراف آغازی”  -      

ها، از یك سانتيمتر داخلتر )سر سطر( آغاز شوند و سطر اول بقيه پاراگرافسراشپون )بدون تورفتگی( آغاز می

 شود.می

 تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد؛سم اهلل میبهاي تقدیر و تشکر، تقدیم و رسم الخط صفحه -     

با  Times New Romansدر مواردي که داخل متن فارسی، کلمه انگليسی یا التين به کاررفته از قلم  -      

 شماره اشاره شده در جدول راهنما استفاده شود؛

 متر باشد؛سانتی 1فاصله خطوط  -      

و پایين به ترتيب برابر با محدوده خطوط تمام صفحات باید یکسان رعایت شود. حاشيه راست، چپ، باال   -      

 سانتيمتر باشد. 5/2و  3، 5/2، 5/3

 هاي انگليسی و التين حاشيه چپ و راست بالعکس است.نامهبراي پایانتوجه: 

 جدول راهنماي حروفچينی پایان نامه 1-2جدول 

 فرانسه/انگليسی اندازه نوع قلم نوع متن

 Times New Roman  16\Bold تيره 18 نازنين هاها و نام فصلعنوان

 Times New Roman  14\Bold تيره 16 نازنين ي(اشمارهها)عنوان تكبخش

 Times New Roman  13\Bold تيره 15 نازنين اي(ها)عنوان دو شمارهزیر بخش

 Times New Roman 12\Bold تيره 14 نازنين اي و بيشترعنوان سه شماره

 Times New Roman 12 14 نازنين متن اصلی

 Times New Roman  10 11 نازنين پا نویس

 Times New Roman  12 14 نازنين فهرست مراجع

 Times New Roman 12 14 نازنين چکيده

 Times New Roman 13\Bold تيره 15 نازنين هاها و شکلشماره جدول

 Times New Roman 12 14 نازنين هاها و شکلتوضيح جدول

                                                 
 اي( یك خط فاصله الزم است.. بعد از اتمام پاراگراف و قبل از آغاز عنوان اصلی )تك شماره1
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 کاغذ و چاپ  2-2

نامه از هاي پایانهاي چاپی الزم است صفحهشود. در نسخهنامه به دو شکل الکترونيکی و چاپی تدوین میپایان 

 یك جنس کاغذ و ترجيحاً کاغذ تحریر هفتاد گرمی باشد.  

تهيه می شوند مثل فارسی  Word هایی که در برنامة دیگري غير ازها/ رسالهنامهدر نسخه الکترونيکی پایان 

 شده آن به کتابخانه و یا واحد مربوطه تحویل داده شود. Pdf(، فایل اصلی به همراه فایل Farsi Textتکست )

 

 گذاري شماره 3-2

 هاگذاري صفحهشماره 1-3-2

ولين صفحه متن گذاري با اعداد از اشود. شمارهها از فهرست مطالب و با حروف الفبا شروع میگذاري صفحهشماره

یابد. توجه داشته باشيد که شود و تا آخرین صفحه )چکيده انگليسی( ادامه مینامه )مقدمه( آغاز میاصلی پایان

 شود. هاي آغازین هر بخش/ فصل درج نمیشماره صفحه در صفحه

 ها گذاري موضوعشماره  2-3-2

هاي هر فصل خش تقسيم می شود. هریك از بخشنامه به چند فصل و هر فصل به چند بهاي اصلی پایانموضوع

شود. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می

 که هر بخش داراي زیربخش باشد، شماره هر زیربخشسمت چپ، شماره ترتيب بخش مورد نظر است. درصورتی

ریزي پویا دومين زیربخش از بخش چهارم فصل يرد. به عنوان مثال اگر برنامهدر سمت چپ عدد فوق قرار می گ

 ریزي پویا نوشته خواهد شد.برنامه 2-4-3سوم باشد، به صورت 

 هاگذاري پيوستشماره 3-3-2

باتوجه هاي موجود در هر پيوست نيز ها و جدولنامه/رساله باحروف الفبا نامگذاري می شود. شکلهاي پایانپيوست

شود: گذاري می شود. به عنوان مثال دومين جدول در پيوست الف به این صورت نوشته میبه پيوست مربوط شماره

 (.2-)جدول الف 
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 )پاورقی( پانویس 4-2

صورت زیرنویس در همان توان بهکه یك عبارت یا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد، توضيح را میدرصورتی

صورت کوچك در باال و سمت چپ آن مشخص اي که بهکرد. در این صورت عبارت یا واژه توسط شمارهصفحه ارائه 

شماره از  3یا  2شود. قلم مورد استفاده در پانویس می شود و در زیرنویس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه می

 تر است.قلم متن اصلی کوچك

 

 چگونگی استفاده از تصویر در متن –فصل سوم 

ها، طور عمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است. جدولنامه بهتدبيرهاي تصویري در پایان

ها باید خوانا، دقيق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/تصویر باید بدون مراجعه به متن نمودارها و تصویر

 جود در آن قابل تجزیه تحليل و ارزیابی باشد. هاي موبتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد و یافته

ها در متن با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، مشخص می شود. گذاري کليه شکلشماره       

 عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر است.

 جدول 1-3

هاي توان با خطهاي جدول را میها است. ارزشهاي مربوط به یافتهدیفهر جدول داراي شماره، عنوان، ستون و ر

 هاي الزم نشان داد. افقی و عمودي از یکدیگر جدا کرد یا آنها را بدون استفاده از خط و تنها با حفظ فاصله

 ها ضروري باشد. هاي اختصاري ممکن است در بعضی جدولپانویس و عالمت -

گذاري آن مستقل گيرد و شمارهباشد این پانویس درست ذیل جدول قرار میهرگاه جدول داراي پانویس  -

 کند. ها نيز از عرض جدول تجاوز نمیهاي متن است. طول سطرهاي این پانویسگذاري پانویساز شماره

 توضيح و شماره جدول به طور مسلسل در وسط یا گوشه سمت راست باالي جدول نوشته می شود.  -

 نامه و رسالههاي پایانفحهحداکثرص 1-3جدول 

 دکتري کارشناسی ارشد

 صفحه 200 صفحه 150
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 نمودار 2-3

هاي یك متغير را نسبت به یك یا چند متغير دیگر با خط یا نقطه نشان می نمودار تصویري است که دگرگونی

گنجد. الزم به ذکر است شماره ( که توضيح آن در این مختصر نمی1381دهد و داراي انواع مختلف است )حري،

 و عنوان نمودارها در ذیل آنها درج می شود. 

 

 نمونه نمودار  1-3 نمودار

 

 هاها و فرمولرابطه 3-3

ها ذکر شده باتوجه به حروف هایی که در پيوستها به ترتيب مذکور است و رابطهها و فرمولگذاري رابطهشماره

 (.2-شوند، مانند: )الف گذاري می الفباي آن پيوست، شماره

(2-1) 

hWhh

hWhh
K

jit

jit

).10()).10(.(2

.)..(2






 
 




 

 

 شکل/ عکس 4-3

توان کمك گرفت. هرگاه جزء خاصی از عکس گاه براي نشان دادن یك دستگاه، شیء یا رویداد، تنها از عکس می

 (. 1-2اي تهيه شود که اجزاي فرعی چشمگيرتر از جزء مورد نظر نباشد )شکل گونهمورد نظر است، باید به
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 یك اثر معماري 1-3شکل 

 نقشه 5-3

نامه خودداري شود و آنها را از طریق ها در پایانهاي بزرگ مانند نقشهکاربردن صفحهباید تا حد امکان از به

هاي( مخصوص در اندازه تعيين شده تهيه کرد. درصورت لزوم باید به دقت صفحه مورد نظر هاي )فتوکپیرونوشت

 ها بيرون نزند.طوري تا نمود که لبه آن از دیگر صفحهنامه را داخل پایان

 

 هاي استان البرز از لحاظ تهدیدهاي ....سطح بندي شهرستان 1-3نقشه 

 

 تنظيم فصل جدید –چهارم فصل 
 

 هاي زیر را دنبال کنيد.براي آغاز فصل جدید با استفاده از این نمونه گام

 نما را بعد از آخرین حرف موجود قرار دهيد.مکان به انتهاي فصل قبل بروید، بدین معنی که -1
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کليك کنيد.  Okو سپس  Page Breakرا انتخاب کرده و روي گزینه  Insert ،Breakاز منوي -2

 شود. سپس به حروفچينی بقيه مطالب خود اقدام کنيد.صفحه جدیدي باز می

 
 

 پنجم راهنماي تنظيم فهرست مراجعفصل 

 

منابعی که فقط شود تأکيد می .گيرنداند باید در فهرست مراجع قرار نامه ذکر شدهپایانکليه منابعی که در متن 

. در منبع نویسی در فهرست مراجع درج نمی شوند مطالعه شده ولی مورد استفاده مستقيم در متن قرار نگرفته اند

 :متون علمی به نکات زیر باید توجه کرد

نویسی می کنيد، آنچه اهميت دارد این است که باید یك شيوه توسط شاید مهم نباشد با چه شيوه اي منبع  -

 نویسنده انتخاب و در کل متن به طور صحيح و یکسان به کار رود؛

در منبع نویسی باید اطالعات به ميزانی ارائه گردد که خواننده بتواند منبع مورد استفاده ي نویسنده را به راحتی  -

 پيدا نماید؛

شکلی باشد که مشخص شود آیا متن نقل قول مستقيم است )رونویسی( یا نقل قول غير  ارجاع درون متن به -

 مستقيم و اقتباس است )انشاء از نویسنده ولی ایده از شخص دیگر است(؛

 .اگر نوشته سفارشی است باید مقررات اعالم شده توسط سفارش دهنده رعایت شود -

 خارجی بياید. در فهرست مراجع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع -

 ترتيب قرارگيري منابع، بر اساس حروف الفبا باشد. -

 هاي مختلفی وجود دارد، که مهمترین آنها عبارت اند از:. براي ذکر منابع شيوه

- APA style 
- MLA style 

- Harvard style 

- Chicago style 

- Vancouver style 

فارابی دانشگاه تهران  دانشکدگاناکيد است که مورد ت APAهاي متعدد، مرسوم ترین شيوه، از بين شيوه -

 نيز می باشد.

 :استفاده شود APA چرا توصيه می شود در منبع نویسی یا ارجاع درون متن از شيوهی -

o توسط انجمن روان شناسان آمریکا (APA) معرفی شده است؛ 
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o هاي علمی معتبر بين المللی است؛ها و انجمنمورد قبول بسياري از مجله 

o  مورد بازنگري قرار می گيرد؛به طور مداوم 

o با بسياري از نرم افزارهاي مدیریت منابع علمی مانند EndNote سازگار است؛ 

o هاي اطالعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوي اطالعات میتوسط بسياري از پایگاه

 .توان اطالعات را بر اساس آن دریافت کرد

ه نشانی باز طریق وب سایت این شيوه نامه است که آخرین ویرایش آن داراي ویرایش هاي متفاوتی  APAشيوه 

 زیر قابل دسترس است: 

http://www.apastyle.org/ 

 2کند.از روش زیر تبعيت می APAبه طور کلی، ساختار کلی استناددهی به روش 

 

 
 

 گيرد که به شرح زیر است.متن، جزئياتی را در بر میليکن، ارجاعات درون متن و انتهاي 

 

 قواعد استناد درون متن 1-5
 ،سال انتشار، براي استناد دهی درون متنی به یك مقاله مجله به ترتيب، نام خانوادگی نویسنده، ویرگول 

 شود. ویرگول، حرف ص، نقطه و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر می

 (.78، ص. 1389مانند: )مرادي، 

 ر نام پدیدآورنده شوند نيازي به ذکر شماره صفحه نيست. ذکليکن در مورد منابعی که از اینترنت بازیابی می

 کند.و تاریخ انتشار اثر کفایت می

  ،(.1391مانند: )وزارت علوم تحقيقات و فناوري 

 شود.در صورتيکه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می 

 مانند: )وزارت علوم تحقيقات و فناوري، بی تا(.

 و دیگران"بارت اگر تعداد مؤلفان بيش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از ع" 

 شود.استفاده می

 .(40-33، ص ص. 1364، ي)فرشاد(. 75. 1389مانند: )مرادي و دیگران، 
                                                 

کتابخانه دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی اخذ شده  مباحث مربوط به شيوه مرجع دهی از مطالب تهيه شده توسط 2

 است.

http://www.apastyle.org/
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  شوند.ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا میاگر به بيش از یك منبع در متن 

 (. 49، ص.1365؛ عابدي و دیگران، 39، ص.1389مانند: )مرادي، 

 ها با نقطه شود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دیگر سالاگر به چند اثر یك نویسنده ارجاع داده می

 (.1988؛ 1978؛ 1967د: )باکلند، شوند، ماننویرگول از هم متمایز می

 شود و اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمیهایی که به فارسی ترجمه شدهبراي کتاب

 فقط نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.

  ،(.79، ص. 1379مانند: )ویکري 

 شود، الزم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از ستناد داده میاگر به یك منبع چند بار ا

استفاده نشود. الزم به ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن  "همان"عبارت 

 بدان ارجاع داده شد  باید در فهرست منابع، آورده شود.

 شود، در فهرست منابع درج نخواهد رونيکی مبادله میمطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پست الکت

شد؛ زیرا این منابع غيرقابل بازیابی توسط سایر افراد هستند. براي این منظور تنها از ارجاع درون متنی 

 مانند:شود. استفاده می
M. Burton (personal communication, August 1, 2009) 

 (1390، 2رحمت اله فتاحی )ارتباط شخصی، آبان 
 

 روش تنظيم فهرست منابع 5-2
 

 کتاب

 براي استناد دهی به کتاب، در بخش فهرست منابع به صورت زیر عمل شود:

 کتاب انگليسی )یك نویسنده(:
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. 
 کتاب فارسی:

 تهران: انتشارات بال.توصيف آماري.  (. 1388کامکاري، کامبيز )

 کتاب انگليسی )بيش از دو نویسنده(: 
Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood 

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

Society. 
 کتاب فارسی )بيش از دو نویسنده(:

 . تهران: چاپار.درآمدي بر مفاهيم اساسی مطالعه(. 1390کوکبی، احمد، رضایی، سعيد و محمدي، مهدي )

 کتاب ویرایش شده:

 شود:نوشته میاگر کتابی نسخه اصالح شده با ویراست دوم و بعدي داشته باشد به شکل زیر 

 . ویراست دوم. تهران: سمت.مرجع شناسی عمومی(.1383مرادي، نوراهلل. )
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 کتاب مجموعه مقاالت:

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

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

(.جامعه اطالعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین العابدینی)ویراستار(، 1384نوروزي چاکلی، عبدالرضا) 

(. تهران: کتابخانه ملی 153-121)ص ص.رسانی ایرانهاي انجمن کتابداري و اطالعمجموعه مقاالت همایش

 جمهوري اسالمی ایران

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

Webster 

. 

 پایان نامه و طرح پژوهشی

 شود:هاي تحقيقاتی به صورت زیر عمل میها و طرحبه منظور استناد دهی در بخش فهرست منابع به پایان نامه

 پایان نامه:

. پایان نامه دکترا. گروه گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسی معاصرنقش نماهاي (. 1381ذوقدار مقدم، رضا. ) 

 ادبيات فارسی. دانشکده ادبيات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان..

 طرح پژوهشی:

ها در حوزه علوم انسانی و موقعيت کنونی آنها در بعضی از ايمبانی نظري ميان رشته (.1387عموزاده، محمد. )
 ادبيات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.ح پژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده . طرجهان هاي معتبردانشگاه

 

 مقاله

 مقاله با یك نویسنده:

 مثال انگليسی:
Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical 

decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63 
 مثال فارسی:

 99-100(، 38)2، فصلنامه کتاب(. تحليل رفتار اطالع یابی پزشکان مسجد سليمان. 1378سامانيان، مصيب )

 مقاله با دو نویسنده:

مجله روان شناسی و علوم ها. ها و چالش(. استناد در آثار علمی: چاله1383حري، عباس، و شاهبداغی، اعظم)
 .96-65(، 2)34، تربيتی

 از دو نویسنده: مقاله بيش
Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance 

education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. 

Journal of Professional Nursing, 21, 283-292 
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 آنالین )پيوسته(:مجله الکترونيکی از مقاله بر گرفته 

 مثال انگليسی:
Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean’s. Retrieved 

from http://www2.macleans.ca 

 مثال فارسی:

اي و اطالع در نرم افزارهاي کتابخانههاي بازیابی اطالعات بهينه مهر(. طراحی سيستم 3، 1379گزنی، علی) 

، از  3/7/1385(. بازیابی شده در 2-1) 16رسانی. علوم اطالع رسانی، 
ART/16/16127ab-http://www.irandoc.ac.ir/ETELA 

 

 منابع اینترنتی

 هاي آنالین:گزارش
Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the 

Work and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian 

Institute for Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products 

/NHSRep06_ENG.pdf 
 مدخل ویکی:

ها، صفحات وب مشارکتی هستند که هرکسی می تواند نسبت به ویرایش محتواي آنها در صورت دارا بودن ویکی

( به معنی بدون n.dعبور، اقدام نماید. در صورتيکه تاریخ انتشار مطلب مشخص نبود از )شناسه کاربري و کلمه 

 تاریخ و در مورد منابع فارسی از )بی تا( استفاده می شود.

Deferred compensation. (n.d.). In Family business wiki. Retrieved October 8, 2009, 

from http://www.familybusinesswiki.org/Deferred+compensation. 
 

 هاي آنالین:فيلم
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 مشخصات منبع ثانوي 5-3

شود، در صورت اجبار به شکل زیر اقدام استفاده نمی به نقل ازدر آثار پژوهشی حتی المقدور از منابع ثانوي و واژه 

 گردد.

 (. 1996به نقل از چامسکی،  1383)عموزاده، 

گيرد ( مواقعی انجام میb1377شناس، ( و یا )حقa1377شناس، بصورت )حقاستفاده از نام خانوادگی نویسنده 

 که چند اثر یك نویسنده در یك سال انتشار یافته باشد.

 

 

 فهرست منابع

شيوه نگارش مقاله به (. 1391) ، اردالن، نيما، معتمدیگانه، نگين و پهلوان نشان، سحر. باقریان، فاطمه1
تهران: انجمن علمی روانشناسی  .با همکاري نيما اردالن ، نگين معتمد یگانه و سحر پهلوان نشان  APA.سبك

 اجتماعی. 

 . تهران: دانشگاه تهران.هاي استناد در نگارش علمیشيوه( 1385. حري، عباس؛ شاه بداغی، اعظم )2
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 نمونه روي جلد پایان نامه کارشناسی ارشد
 

 دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

 دانشکده ................
 
 
 
 

 پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش........رشته .......

 
 

 
 

 کهدرصورتی مخروطی)به شکل   نامهعنوان پایان

 از یك خط بيشتر باشد(

 

 

 نگارنده

......................... 

 

 

 يد( راهنماتااساستاد )

....................... 

........................ 

 

 )اساتيد( مشاوراستاد 

........................ 

........................ 
 

 
 

 

 

 ماه و سال دانش آموختگی
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 فارابی دانشگاه تهراندانشکدگان 

 دانشکده ................
 

 

 

 PhDدکتري تخصصی براي دریافت درجه  رساله

 گرایش........رشته .......

 
 

 

 کهدرصورتی مخروطی)به شکل عنوان رساله 

 از یك خط بيشتر باشد(

 

 

 نگارنده

......................... 

 

 

 يد( راهنماتااساستاد )

....................... 

........................ 

 

 )اساتيد( مشاوراستاد 

........................ 

........................ 

 
 

 

 

 ماه و سال دانش آموختگی
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