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  نامه، رسالهنویسی طرح پیشنهادي، پایاندستورالعمل منبع
 در متن موارد مختلف در استناد )1
 نام. شودمی ذکر اثر انتشار سال و اثر آن خانوادگی نام باشد، مؤلف یک به متعلق اثر یک وقتی .مؤلف یک داراي اثر یک 

چنین نتایجی ) 1370( صبوري پژوهش در«: مثال. بیاید غیره و پروفسور مهندس، دکتر، آقا، خانم، القاب، بدون خانوادگی
  .»به دست نیامد

 هاي دانا و یافته« :. مثالشودمیدو مؤلف و تاریخ انتشار اثر ذکر خانوادگی در چنین مواردي نام  .ؤلفم دو داراي اثر یک
 ..... .»حاکی از این است) 1365( حسینی

 1370همکاران ( و عالمی«مثال:  .مؤلف دو از بیش داراي اثر یک«.....( 
 (گان) به صورت التین درج شده و نیازي به اضافه نمودن زیرنویس نام در ارجاع منابع انگلیسی در متن، نام نویسنده

) با اندکی 1994و همکاران ( Zhuangگیري محتوي پرولین ریشه از روش به منظور اندازه« . مثال:باشدنویسندگان نمی
 »)Jimenez et al., 1997هاي سلولی به وفور وجود دارد (اسید آسکوربیک در اغلب اندامک« .»تغییرات استفاده شد

 وزارت تحقیقات، آموزش و ( رسند: گزارشی که به تازگی انتشار یافته استها یا نهادها به چاپ میبه نام سازمان که آثاري
 )1397 – ترویج کشاورزي

 1390، 1385، 1378، 1372(غریب  هايپژوهش«هاي مختلف. مثال: از یک مولف در سالد اثر چن یا دو«( 
 ؛الف 1365 احمدي،(باره این در شده انجام مطالعات«. مثال: سال یک در واحد مؤلفان یا مؤلف یک اثر دویا چند 

 )»پ1370 ؛ب1370 ؛الف1370جمشیدي و حسنی،  ؛ب1365
 هر اثر  زمان انتشارمتن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب  از مشخصی بخش در که صورتی در

قابل ذکر است که براي انتخاب بهترین نشانگرها به عنوان «شوند. مثال: از یکدیگر جدا می (؛) مرتب و با نقطه ویرگول
؛ صبوري و همکاران، 1387؛ ربیعی و صبوري، 1381شود (محمدي، همراه از رگرسیون گام به گام استفاده میعامل 
هاي مستقل دیگر مورد بررسی و اثرات آنها در جمعیت QTLهاي اند که مکان). اخیرا برخی محققین پیشنهاد کرده1395

 »).2000و همکاران،  Utz؛ 1998همکاران، و  Melchingerقرار گیرد (
 به صورت زیر استفاده شود باید دوم دست منابع: 

هر فعالیتی که ارگانیسم انجام دهد و به « که است بدین صورت ) 53، ص1373از رفتار (به نقل از سیف،  »فاطمی«تعریف 
  »باشد.گیري قابل مشاهده ي ارگانیسمی دیگر با یک ابزار اندازهوسیله

  کوچکتر از فونت فارسی باشد.فونت التین بایستی دو شماره 
 .حرف اول نام خانوادگی نویسندگان انگلیسی با حروف بزرگ نوشته شود 

 
  قوانین کلی )2
 حروف کشیده پررنگ، زیرخطجدیدي در انتهاي متن باشد. در تایپ منابع نبایستی از  همنابع بایستی در صفح فهرست ،

شده در متن باشد. تنها موردي که از  بایستی شامل تمامی منابع استنادمنابع  فهرستیا عالمت نقل قول (:) استفاده شود. 
 شود.منابع ارجاع داده نمی فهرستباشد، مکالمات شخصی است که فقط در متن استفاده شده و در این قانون مستثنی می

 باشد.شوند باید در داخل متن نیز به آنها ارجاع شده همچنین کلیه منابعی که در انتهاي فهرست می
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  شوند.و اسامی خاص در عنوان با حرف بزرگ شروع میاول کلمه اولین حرف در نوشتن منابع فقط 

  اگر شمارهDOI )Digital Object Identifier ثبت شماره منابع ذکر شود.  فهرست) در منبع درج شده باشد، بایستی در
DOI ) براي مقاالت در حال چاپIn press.الزامی است ( 

  اگر شمارهDOI هاي الکترونیکی وجود نداشته باشد، باید در مجالت یا کتابURL .صفحه اصلی مجله و یا ناشر ذکر شود 

 اختصارات مورد استفاده در منابع 
o ed. = edition 
o Ed. or Eds. = Editor(s) 
o p. or pp. = Page(s) 
o Vol. or Vols. = Volume(s) 
o No. = Number 

  کلیه منابع بایستی به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نویسنده اول مرتب شوند. منابع فاقد نویسنده)Anonymous ( نیز
سازي شوند. در خصوص منابع فاقد نام نویسنده در زمان مرتببراساس حروف الفباي عنوان همراه با سایر منابع مرتب می

 نمود.پوشی چشم Theو  A ،Anبایستی از کلمات 
 شوند. المعارف ایتالیک میعنوان کتاب، مجالت و دائره 
  از اختصارp.  یاpp.  مندرج در روزنامه استفاده  مقاالتبراي مشخص نمودن شماره صفحه مقاالت فاقد شماره جلد به خصوص

 .شودمیاستفاده  ویرایش شدههاي المعارف و فصول کتابشود. از این اختصارات براي مشخص نمودن صفحات دایره
 5/0افزار بایستی داراي اولین خط منبع بر اساس فارسی یا التین بودن تنظیم شده و خطوط بعدي با استفاده از نرم 

 ) باشد.hanging indentمتر تورفتگی (سانتی
  اساس زمان انتشار مرتب ، این منابع بایستی بر باشدبا نام خانوادگی کامال مشابه  منبعمنابع داراي دو یا چند فهرست اگر

  شوند.
  نام ، این منابع بایستی بر اساس باشدکامال مشابه نویسنده اول با نام خانوادگی  منبعمنابع داراي دو یا چند  فهرستاگر

  مرتب شوند. خانوادگی نویسنده دوم
  اگر منبع دارايURL  از /، خط فاصله یا عامل باشد که نیاز به جداشدن آن بین دو خط باشد، این جداشدن بایست بعد

 جداسازي دیگري اتفاق افتد.
  هایپرلینک تمامURL  به صورت زیرخط ظاهر نشوند. و شوندها از داخل متن حذف 
 .عنوان مجالت در بخش منابع بایستی به صورت کامل آورده شود 
  
   
 منابع فهرست يتهیه چگونگی )3

ها اشاره شده است، به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی به آن نامه/رسالهپایانکه در متن  کلیه آثاري، فهرست منابعدر بخش 
  شود. بدون ذکر شماره مرتب می و مؤلفان آثار

  
 مقاله الف)

 ژورنالمقاالت  .1



 
 
 

 14/11/1397 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 3

 
 

 الکتوباسیلوس پروبیوتیک مختلف سطوح . اثرات1392روستا، ز.  مرادلو، ع. وفر، س. ح.، حاجی، حسینیوکیلی، ف.
 تایگر ماهی موکوسی ایمنی هايشاخص برخی و ضدباکتریایی فعالیت بر) Lactobacillus acidophilus( اسیدوفیلوس

 13-20): 2( 3شناسی آبزیان. . بوم)Puntius tetrazona( بارب
Walia, H., Wilson, C., Wahid, A., Condamine, P., Cui, X., Close, T. J. 2006 Expression analysis of barley 

(Hordeum vulgare L.) during salinity stress. Functional and Integrative Genomics. 6 (2):143–156. 
doi:10.1007/s10142-005-0013-0. 

   
  

در صورتی که مقاله مورد استناد از یک پایگاه اطالعاتی به دست آمده باشد در انتها به جاي آدرس سایت، نام پایگاه اطالعاتی 
 .شودمی ذکر پرانتز در انتها در باشد کد داراي پایگاه در مذکور مقاله چنانچه   شود وقید می

Athmouni, K., Belhaj, D., Gammoudi, S., El Feki, A. and Ayadi, H. 2018.  Nano-encapsulation using 
macrocyclic carbohydrate polymers (β-cyclodextrins) of Periploca angustifolia extract: Physical stability 
and protective effect against cadmium-induced alterations in HepG2 cells. International Journal of 
Biological Macromolecules 125:  711-720.  Retrieved  Dec 3, 2018, From PubMed Database (30521926). 

 
 هاهمایش یا هاکنگره ،هاکنفرانس در شده ارائه مقاالت .2

رطوبتی.  تنش تحت ذرت عملکرد و آب مصرف کارآیی بر پاکلوبوترازول و سالیسیلیک اسید . اثر1393سپهري، ع.  بیات، س. و
ایران.  بذر تکنولوژي و علوم همایش سومین و ایران نباتات اصالح و زراعت علوم همایش سیزدهمین مقاالت مجموعه

 ، کرج.اصالح نهال و بذرموسسه تحقیقات و 
Liu, Z., Faris, J. D., Edwards, M. C. and Friesen, T. L. 2007. The initiation of map-based cloning of an 

avirulence gene from Pyrenophora teres. 24th Fungal Genetics Conference, Pacific Grove, California, USA. 
  

 کتاب )ب
 کتاب داراي یک مؤلف  .1

  .. انتشارات مشهدمفاهیم آمار و احتماالت. 1391. رضایی، ع
Kahl, G. 2001. The Dictionary of Gene Technology. Wiley-VCH, Weinheim. 

  
 بیشتر یا مؤلف دو داراي کتاب .2

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی  انتشارات کشاورزي). در کاربرد( احتماالت و . آمار1393. م میبدي، س. ع. میرمحمدي ع. و رضایی،
  .اصفهان

Hartl, D. L., and Jones, E. W. 1999. Essential Genetics. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts. 
 
 دانشده منتشر نهادها یا هاسازمان عنوان با مؤلف جاي به که هاییکتاب .3

محصوالت  36. بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید 1394اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي. ریزي و امور معاونت برنامه
  .)1392لغایت  1357زراعی (سال 
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 شده ترجمه هايکتاب .4
دانشگاه انتشارات مترجمین). ح. سلطانلو،  س.س. و هاي بیولوژي مولکولی (رمضانپور،. تکنیک1389تاگو، دي، موسارد، سی. 

 .)2006و منابع طبیعی گرگان (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی علوم کشاورزي 

 
  کتاب یک از فصلی .5

 رسانی اطالع و کتابداري انجمن هاي همایش مجموعه مقاالت در. شدن جهانی و اطالعاتی جامعه .1384. نوروزي چاکلی، ع
 ، تهران.ملی کتابخانه انتشارات .121-153 العابدینی، محسن زین ویراسته ایران،

Vencill, W. K. 2009. Why Should Weed Scientists Care About Genomics? In C. N. Stewart (ED.), Weedy and 
Invasive Plant Genomics (pp. 1-10). Blackwell Publishing, Newjersey, USA. 

 
 بروشور و جزوه .6

- راه تنگناها و: ایران در تکمیلی تحصیالت مسائل خالصه ،1374وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، معاونت آموزشی. اردیبهشت 

  ، تهرانمؤلف انتشارات ).گزارش(ها حل
  
 هافرهنگ و هاالمعارفدایره .7

 ، اصفهان.هرز. نشر یادبود هايعلف و هابیماري آفات،: ایران گیاهپزشکی المعارف . دائره1375. بهداد، ا
 
 هانامهپایان و هارساله – پ

. تاثیر روغن دانه کتان بر عملکرد رشد، اصالح ترکیب اسیدهاي چرب و پایداري اکسایشی گوشت در کبد 1397. ، فعباسی
  .، گرگانهاي گوشتی. رساله دکتري. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانجوجه

 
Callihan, R. H. 2001. The hard seed mechanism in Convolvulus arvensis L. and the influence of environmental 

variables upon germination. M.Sc. Thesis, Oregon State University, Corvallis. 
 


