
    منابع 

منابع مورد استفاده در آخر پايان نامه و يا گزارش طرح تحقيقاتي بر حسب تقديم ورود 

  .مطالب و استفاده در متن ذكر مي شود 

  : مشخصات رفرنس ها به ترتيب زير تنظيم مي گردد 

  شماره رديف .1

 نام خانوادگي نويسنده  .2

 حرف اول نام نويسنده .3

حصيلي همراه با ذكر عنوان پايان نامه دوره عنوان كتاب،مقاله،گزارش پايان نامه ت .4

اين قسمت بايد با حروف ايتاليك و سياه حروف ( كارشناسي ارشد يا رساله دكترا 

 .)چيني شود 

نام ناشر مجله ، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام  .5

ب ، محل انتشارات در مورد كتا. دانشگاهي كه پايان نامه در آنجا ارائه گرديده است 

  .قبل از نام ناشر قيد مي شود 

 سال انتشار .6

 شماره مجله يا شماره جلد كتاب .7

  شماره صفحه هايي كه مطالب مورد نظر از آنها استخراج شده است  .8

در صورتي كه كل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد ( 

 ).، لزومي به ذكر شماره صفحه ها نيست 

توجه شود كه مطالب فوق با عالمت ويرگول از يكديگر جدا شوند و در مورد نام نويسندگان 

    .در انتها از نقطه استفاده شود 

در زمينه منابع غير فارسي ،اگر مجله اي مورد استفاده قرار گرفته با شد در صورتي كه نام 

مخفف شناخته شده اي براي آن وجود دارد ، مورد استفاده قرار گيرد و در غير اين صورت 

  در زمينه كتاب ها يا مقاالتي كه به يك نويسنده تعلق دارند، رعايت .نام كامل مجله قيد شود 

    . زماني انتشار آن ها ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد ترتيب

در مورد كتب مرجع چنانچه فصل هاي مختلف آن داري نويسنده مجزايي است ، مي توانيد 

به هر فصل كه مورد استفاده شما قرار گرفته يك شماره در قسمت فهرست مراجع اختصاص 

  .دهيد 

وان آن فصل شروع مي شود و مشخصات اين رفرنس با نام نويسنده آن فصل و سپس عن

  .مشخصات كتاب مرجع بعد از آن نوشته مي شود  » inininin« سپس با استفاده از كلمه 



در صورتي كه كتاب يا مقاله ، اثر ترجمه شده باشد ، ذكر نام مترجم پس از نام نويسنده 

 توجه شود در داخل متن ذكر شماره ي رفرنس حداقل در پايان هر پاراگراف. ضرورت دارد 

  .الزامي مي باشد 

 


